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“Ser jovem tutor(a)a é ter a capacidade e responsabilidade de cuidar, 
ajudar e dar o exemplo a alguém, no caso às crianças mais novas do 

que nós. Dá-nos a experiência de ter alguém à nossa responsabilidade 
o que, para muitos de nós, ajuda a crescer, a ter maturidade e 

desenvolvermo-nos para situações que, futuramente, iremos passar”.  

Carina S., 17 anos, jovem tutor(a) há 3 anos 
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I.1 - Apresentação e Contextualização
 

 
O Manual de Formação do(a) Jovem Tutor(a), que agora apresentamos, pretende ser a 
sistematização duma experiência de intervenção com jovens, assente no trabalho de pares, 
que decorre no projeto TASSE, desde 2016. Assim, a forma como organizaremos esta 
ferramenta será eminentemente prática, porquanto é da experiência que ela resulta. 
Enquadrá-la-emos dentro de alguns pressupostos, modelos e conceitos teóricos que servem 
de base à nossa intervenção global e a esta em particular, mas deixaremos ao critério do(a) 
utilizador(a) uma exploração teórica mais exaustiva, deixando recomendações para leituras 
vivamente aconselhadas. 
 
I.1.1 -O TASSE: Contexto de Implementação 
 
O projeto TASSE é implementado na Quinta da Fonte da Prata, freguesia de Alhos Vedros, 
concelho da Moita desde 2004. Financiado, desde então, pelo Programa Escolhas e 
promovido/gerido pela Fundação Santa Rafaela Maria e pela Congregação das Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus(1), tem contando sempre com um Consórcio de parceiros que 
ajudam e alavancam a intervenção que o projeto preconiza e do qual fazem, atualmente, 
parte a Câmara Municipal da Moita, a Junta de Freguesia de Alhos Vedros, o Agrupamento 
de Escolas José Afonso de Alhos Vedros, o Agrupamento de Escolas da Moita, a CERCIMB, 
a CPCJ-Moita, a Associação Juvenil Quinta da Fonte da Prata e o Instituto Politécnico de 
Setúbal. 
 
Ao longo destes anos de implementação, o projeto tem procurado focar mas também 
orientar/alargar a sua intervenção em torno das principais necessidades sentidas. Contudo, 
o projeto sempre manteve como principal foco a promoção do sucesso escolar, enquadrando 
a sua ação no âmbito da educação não-formal, recorrendo a metodologias lúdico-
pedagógicas e a técnicas de ação-reflexão-ação. 
 
Atualmente, o projeto pretende consolidar, inovar e aprofundar um trabalho integrado de 
intervenção junto de crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos e suas famílias, nas freguesias 
de Alhos Vedros, Moita e Gaio-Rosário/Sarilhos Pequenos, com particular incidência no 
Bairro Quinta Fonte da Prata, Sarilhos Pequenos e Moita. Procuramos promover, junto do(a)s 
participantes, o desenvolvimento de competências protetoras que os(as) ajudem, ao longo 
da vida, no processo de tomada de decisão consciente e ponderada, escolhendo as opções 
mais saudáveis. De referir que o projeto organiza a participação das crianças e jovens a partir 
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de uma inscrição e entrevista inicial na qual devem estar presentes pelo menos a 
Criança/Jovem e o(a) seu/sua Encarregado de Educação e na qual ambos se comprometem 
com o projeto e com a sua contribuição para a(s) mudança(s) que desejam alcançar. A partir 
de uma avaliação inicial é construído um plano de atividades específico para cada 
participante. 
 
Centramos a nossa atuação em áreas de competência resultantes das necessidades 
reveladas pelo diagnóstico (atuar sobre o insucesso escolar, sobre comportamentos 
desviantes ou exposição a modelos de comportamento desviante e sobre a negligência 
familiar), mas também naquelas que avaliamos como particularmente significativas e 
protetoras do ponto de vista da prevenção universal:  
 

1) a promoção do sucesso escolar que é, no âmbito da nossa intervenção, entendido 
enquanto conceito global que vai para além dos resultados obtidos - entendemos que 
o sucesso escolar será tanto mais conseguido quanto mais a criança e jovem se sentir 
bem consigo e com os outros, favorecendo, desse modo, a efetiva inclusão escolar e 
a igualdade de oportunidades. Este último ponto é particularmente importante no 
contexto da nossa intervenção, uma vez que trabalhamos com muitas crianças e 
jovens descendentes de imigrantes, oriundos de uma comunidade vulnerável e de 
agregados familiares de baixo nível sócio-económico; 

2) a promoção das competências parentais - neste quadro, reveste-se de particular 
importância um trabalho próximo com as famílias e com as escolas reforçando, por 
um lado, as competências da família para uma maior responsabilização e 
acompanhamento do percurso escolar das crianças e jovens e para uma mudança no 
sentido de mais satisfatórias dinâmicas familiares que possam permitir contextos 
menos stressantes e mais promotores de sucesso e, por outro, um trabalho próximo 
com professores que, para além de permitir concertação de estratégias formais e não 
formais para a mais profícua aquisição de conhecimentos, permita a mudança ou 
consolidação de atitudes efetivamente integradoras e inclusivas por parte da 
comunidade educativa, face às realidades escolares cada vez mais diversas com que 
trabalhamos; 

3) a promoção de competências empreendedoras e de empregabilidade: o trabalho na 
dimensão do sucesso e da inclusão é reforçado e consolidado na articulação com a 
promoção de competências empreendedoras e de empregabilidade. Esta dimensão 
do nosso trabalho capacitará os(as) jovens para uma participação ativa e para serem 
protagonistas na preparação para o futuro, fomentando, assim, mais competências 
protetoras em relação a eventuais opções por comportamentos desviantes e/ou 
menos saudáveis e promovendo a futura inclusão profissional bem sucedida 
destes(as) jovens.  
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O sucesso escolar e a promoção de competências de saber-ser  e saber-fazer aliam-se num 
contributo positivo para uma maior inclusão escolar e profissional destas crianças e jovens, 
pelo reforço do triângulo TASSE-Escola-Família. Este reforço resulta de um investimento no 
processo de tutorias a partir do qual a equipa se organiza, sendo cada elemento da equipa 
técnica responsável por acompanhar regularmente e em proximidade um conjunto de 
participantes e suas famílias e pela articulação com os seus professores.  
 
É nesta articulação entre a promoção do sucesso escolar e a promoção de competências 
empreendedoras que se situa o trabalho de Formação de Jovens Tutores(as). 
 
 
 
I.1.2. - A Formação de Jovens Tutores(as) no TASSE 

 
 

 

 
“Ser jovem tutor(a)a tem uma grande importância na minha vida; ser jovem tutor(a)a fez-

me crescer enquanto pessoa e conhecer mais sobre mim própria. Ser jovem tutor(a)a foi 

uma grande oportunidade na minha vida.”  
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Bianca R., Jovem tutora durante 3 anos 

 
 
O TASSE é um projeto com vários anos de implementação e com uma taxa elevada de 
permanência dos(as) participantes ao longo do tempo. Em 2016, perante a necessidade de 
reforçar a promoção das competências empreendedoras e a participação ativa dos(as) jovens, 
a equipa desenhou esta ideia da criação de um grupo de Jovens Tutores(as), que tivesse um 
papel de protagonismo no contexto do projeto. Pareceu-nos que tínhamos jovens há tempo 
suficiente no projeto para dar início a uma atividade estruturada que se enquadrasse no 
trabalho de pares e que estes(as) mesmos(as) jovens iriam encarar a proposta de fazer parte 
deste grupo como  um desafio motivante. 
 
Assentámos, então, este trabalho nos modelos e pressupostos que já serviam - e servem - 
de base à nossa intervenção: a prevenção universal(2), com a promoção de competências 
pessoais e sociais e o desenvolvimento de fatores de proteção a um crescimento saudável, 
onde a relação criada com o grupo é a força motriz do desenvolvimento da ação e a 
intencionalidade dos objetivos a orienta: “...é importante que não fique a ideia de que a 
prevenção acontece (...) na intervenção preventiva, as ações devem ser marcadas por 
objetivos claros que resultam da identificação de necessidades.”(3); o jogo como veículo base 
da intervenção num contexto de educação não-formal; o trabalho com a dinâmica do grupo 
como metodologia de suporte ao ensaio de novas atitudes; a ação-reflexão-ação como 
técnica promotora e integradora da mudança: envolve o movimento dinâmico, dialético, entre 
o fazer e o pensar sobre o fazer: “(...) O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre 
si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como 
tal, se vá tornando crítica. (...).”(4) 

 
Os(As) Jovens Tutores(as) seria, ainda, uma atividade baseada no processo de trabalho de 
pares. Embora, ao longo do tempo de implementação do projeto, já tivéssemos tido e 
“provocado” algumas iniciativas baseadas na ação de participantes que funcionavam como 
figuras de referência para outros participantes, estas tinham sido experiências pontuais e 
pouco sistematizadas, situando-as a um nível informal. Reconhecendo a importância da 
informalidade na intervenção pelos pares, uma vez que essa informalidade é rica em relação 
com potencial de mudança pelos processos de fácil identificação que envolve, importava, 
agora e querendo sistematizar esta forma de intervenção, encontrar um equilíbrio que 
aproximasse a intervenção dos jovens tutores da educação não-formal, acrescentando 
intencionalidade. A solução parecia estar na formação em processos que permitissem o 
desenvolvimento das competências destes(as) jovens e daqueles(as) de quem eles(as) 
viessem a ser tutores(as), com base na relação de ajuda. Para que estes(as) jovens pudessem 
treinar a sua forma espontânea de ajudar, seria preciso que tivessem formação em 
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competências pessoais e sociais que fortalecesse a sua capacidade de ajudar, ao mesmo 
tempo, que desenvolvessem o seu conhecimento de si próprios e uns dos outros, a confiança, 
a liderança, a tomada de decisão, resolução de problemas, a escuta ativa e a entreajuda. 
Pensámos, ainda, que esta formação teria que ser aplicada, propondo-se, então, aos/às 
jovens que treinassem as competências desenvolvidas, sendo atribuído a cada um(a) 
deles(as) um tutorado mais novo - um participante de 1º ciclo - com o(a) qual estabelecesse 
relação e ajudasse uma vez por semana no apoio ao estudo do projeto. 
 
Todo o processo seria, também, promotor da autonomia, responsabilização e da construção 
de projetos de vida dos próprios participantes contribuindo, consequentemente, para o seu 
próprio sucesso escolar e construção de uma atitude empreendedora, indo ao encontro dos 
objetivos do projeto. 
 
Assim, iniciámos um grupo de Formação de Jovens Tutores(as), convidando diretamente cada 
um(a) dos(as) jovens que nos parecia ter perfil para este desafio. Fomos construindo e 
aperfeiçoando, ao longo do tempo, um programa de formação regular, com uma sessão 
semanal de 90 minutos, sendo que este programa é intercalado com Formações Intensivas 
em período não letivo. As formações intensivas implicariam a saída do bairro durante 2 dias 
(1 noite). Nestes 2 dias, os(as) participantes trabalhariam em intensidade diferentes 
dinâmicas de reforço das competências trabalhadas nas sessões regulares, num ambiente 
diferente e mais descontraído, mas equilibrando a formação com momentos de convívio e 
diversão, promotores da coesão grupal e do sentimento de pertença. Verificamos que estas 
formações são momentos-chave do desenvolvimento do processo, pelo que incutem nos(as) 
jovens participantes um sentimento de protagonismo e importância do seu papel no projeto, 
assim como são motor de motivação para a continuidade da participação. 
 
Tem sido visível, ao longo destes 4 anos, a importância real que o papel destes(as) jovens 
tem: a ajuda aos mais novos, a forma como os(as) participantes os(as) vêem, o desejo que se 
cria noutros(as) participantes de virem a ser jovem tutor(a)(a).  Estes(as) jovens são também 
responsáveis, cada vez mais, pela transmissão de uma “cultura” de participação e ajuda 
aos/às restantes participantes do projeto. 
 
Perante esta experiência acumulada, consideramos que se construiu uma forma de trabalho 
que pode ser sistematizada numa intervenção na área de prevenção universal pelos pares, 
replicável em diferentes contextos, uma vez que se treinam competências protetoras 
globalmente promotoras de um desenvolvimento saudável. 
 
Esperamos, então, que este Manual se torne uma ferramenta útil e pertinente para qualquer 
técnico(a) que deseje implementar uma metodologia de intervenção assente na prevenção 
pelos pares. 
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Na minha opinião, ser jovem tutor(a) é muito importante. Todos os dias aprendemos coisas novas. 

Aprendo a ser responsável, a ter criatividade, a saber lidar com crianças, a saber quando brincar e 

quando estar séria. Eu acho que ser jovem tutor(a) está a correr bem, todas as coisas que fazemos 

têm uma lógica.”  

Joana S., 13 anos, jovem tutor(a)a há 1 ano 
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II. Organização do Plano de Trabalho com os(as) 

Jovens Tutores(as)
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II.1 - O Papel do(a) Dinamizador(a) da Formação de Jovens 
Tutores(as) 

 
 
O(A) dinamizador(a) de grupo de jovens tutores(as) deve ter, antes de tudo, presente a 
importância do seu papel na capacitação do grupo com quem vai trabalhar. Deve ter presente 
os seus papéis de líder, formador(a), suporte e animador(a). Todos estes papéis se devem 
equilibrar de modo a garantir a motivação do grupo e a sua continuidade e adesão ao projeto 
de trabalho. A Formação de Jovens Tutores(as) promove desenvolvimento de competências, 
responsabilidade, autonomia, estruturação, mas também diversão e confiança do grupo de 
jovens no(a) dinamizador(a) com quem semanalmente se encontrem e ao/à qual devem saber 
e sentir que podem recorrer quando precisam de alguma coisa.  O(A) dinamizador(a) deve, 
assim, saber posicionar-se e reposicionar-se entre o plano informal e o estruturado. 
 
O(A) dinamizador(a) trabalha igualmente em função dos objetivos. É esta intencionalidade 
da intervenção que a torna diferenciadora porque se ajusta um modelo planeado às 
características específicas do grupo com quem se trabalha. 
 
Assim, o(a) dinamizador(a) deve ser capaz de usar técnicas de intervenção na dinâmica de 
grupos, tendo sempre presente que o trabalho com um grupo implica estar atento a alguns 
vetores importantes: 
 

➔ Entender o grupo e cada um dos elementos que o compõe no seu contexto sócio-
cultural; 

➔ Estar atento(a) a que todo o grupo cria uma cultura própria e contribuir para a 
construção da mesma em função dos objetivos a alcançar; 

➔ Estar atento(a) às relações que os elementos do grupo estabelecem entre si, para 
poder ir entendendo a sua dinâmica global; 

➔ Identificar os papéis espontâneos dentro do grupo, para poder decidir quais os que 
devem ser reforçados, experimentados, confrontados, em direção à mudança; 

➔ Identificar os papéis atribuídos que podem ser diferentes daqueles que são 
espontaneamente assumidos por cada um(a) e que podem ser úteis na 
experimentação ou clarificação de novos papéis; 

➔ Identificar conflitos para poder atuar sobre eles; muitas vezes, a intervenção com o 
grupo é “contaminada” por conflitos anteriores ao momento da nossa ação que 
precisam de ser resolvidos - na resolução destes problemas reside uma parte 
importante do trabalho no sentido da coesão do grupo. 
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Em consequência, para que o(a) dinamizador(a) possa ir ajustando o mais adequadamente a 
sua intervenção ao grupo e aos objetivos a alcançar, há parâmetros que consideramos 

importantes, tendo por base que “O grupo pode ser uma experiência educativa com um 
elevado nível de influência para a pessoa, mas, para isso, também são precisos educadores 
que, a partir das suas funções de animação e dinamização, possuam capacidades técnicas - 
auto-conhecimento, aceitação das suas necessidades, integração pessoal, responsabilização 
da vida e um trabalho permanente das próprias pessoas” (García, M, 1998) : 
 

➔ Saber observar o grupo e dar tempo à observação: muitas vezes, somos compelidos 
a começar logo a atuar, a fazer qualquer coisa que logo desafie e entusiasme o grupo. 
Esta dimensão do desafio e do prazer associado ao jogo que serve de base a esta 
intervenção é muito importante, mas ela deve ser sempre equilibrada com a 
observação no outro prato da balança. A observação é um instrumento que nos 
permite situar em relação ao grupo, conhecê-lo, perceber o percurso de mudança  que 
mais fará realçar as qualidades de cada um, encontrar pontos de interesse comuns 
que possamos reforçar no sentido de criar uma identidade grupal, aumentando a 
coesão e o sentido de pertença. A relação também se constrói do silêncio, e é de 
relação que esta intervenção trata; 

➔ Trabalhar o Grupo e não nos dirigirmos apenas a cada um dos indivíduos - quando 
falamos, como é o caso, de uma intervenção que assenta na dinâmica de grupo, o 
GRUPO é o “instrumento” de trabalho. O tempo, o espaço e o conteúdo da 
intervenção deve ser dirigido ao sistema do grupo e das suas interações, que deve ser 
trabalhado como “porto seguro” do ensaio de novos papéis e atitudes e suporte da 
sua mudança, quando necessário. A intervenção individual deve ser complementar ou 
paralela a este trabalho, sendo que devemos ter sempre a noção do respeito pela 
nossa relação com o GRUPO, não criando nós próprios desequilíbrios ou conflitos 
latentes pelo estabelecimento de relações particulares ou alianças não clarificadas 
com determinados elementos do grupo que possam ser sentidas por outros como 
exclusivas. Por isso, trabalhamos com o grupo e intervimos com o grupo. Com quer, 
também, dizer que a nossa atuação deve reforçar o protagonismo dos participantes e 
a inclusão das suas ideias na ação a delinear, mesmo que isso signifique que 
tenhamos que improvisar ou desviar do caminho e das ideias pré-concebidas que 
trazíamos para a intervenção. A observação tem que estar sempre na ação e a 
aceitação e acolhimento de todos na unidade GRUPO é uma das funções do(a) 
dinamizador(a); 

➔ Ajudar o grupo a estabelecer a sua identidade, apoiando o processo transformador 
que conduz à mudança. O(A) dinamizador(a) deve ter um atitude flexível e 
integradora, sendo suporte ao grupo na definição de novos interesses, regras, 
propósitos. Daqui decorre a importância de termos sempre presente mais um 
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equilíbrio: entre ir ao encontro dos interesses do grupo e proporcionar-lhe a base para 
novas descobertas; 

➔ O(A) dinamizador(a) deve conseguir chegar a todos, mantendo uma postura 
desafiante, mas tendo atenção aos limites. Desde o início da intervenção na dinâmica 
de grupo, devemos estruturar a nossa atuação em mais este equilíbrio: saber estar 
com o grupo e tornar claro aquilo que não aceitamos porque prejudica o 
desenvolvimento de alguma dimensão grupal ou individual; devemos também ir 
ajustando os limites que transmitimos conforme vamos entendendo e conhecendo 
melhor o grupo e cada um dos seus elementos e as suas reações ao que vai 
acontecendo. A estruturação que as regras e os limites proporcionam aumenta o 
potencial e a relação do grupo, mesmo que, às vezes, pareça que demora mais tempo 
do que era suposto. Quando estamos seguros, o grupo também se sente seguro; 

➔ As atividades que se propõem devem dirigir-se a todo o grupo e envolver todo o 
grupo. Quando alguém não quer participar de alguma atividade, advogamos - e ainda 
mais tendo em conta este tipo de intervenção - que o(a) dinamizador(a) encoraje esse 
elemento a partilhar com o grupo as razões que o levam a tal. Este trabalho relacional 
na dinâmica do grupo é muito importante para Formação do(a) Jovem Tutor(a), uma 
vez que ele(a) terá que ser capaz de aprender e gerir as suas próprias emoções para 
que depois possa ajudar as crianças que apoiar a fazer o mesmo. Não raras vezes, 
acontece ser o próprio grupo a desenvolver uma atitude de apoio à participação - e, 
quando isto acontece, é importante verbalizar a importância daquele processo como 
verdadeira relação de ajuda. É esta aprendizagem experiencial, acompanhada e 
estruturada pela reflexão sobre a mesma, que conduz à mudança e permite treinar 
novas atitudes que desenvolvem as competências dos(as) próprios(as) jovens e os(as) 
treina para ajudarem outros a fazerem o mesmo. Só uma referência à importância de 
não nos esquecermos que não somos só nós que estruturamos os limites; o próprio 
grupo e cada um dos seus elementos também o faz e, nesta medida, devemos 
também, enquanto(a) dinamizador(a), saber usar as nossas competências de ajuda e 
de escuta ativa para decidir quando parar. Se um(a) participante ainda não estiver 
mesmo preparado(a) para determinada atividade, devemos, em determinadas 
circunstâncias, saber aceitá-lo e descobrir, dentro da atividade, um outro papel que 
ele(a) possa desempenhar. A dinâmica envolve todo o grupo e, por isso, mesmo de 
maneiras diferentes, todos devem participar. A simples aceitação da não participação 
reforça atitudes anteriores e o(a) Jovem Tutor(a) deve caminhar no sentido de 
desenvolver o seu potencial e não de repetir comportamentos aprendidos e 
cristalizados.  

 
Para Rogers (1970), o(a) animador(a)/ dinamizador(a) de um grupo deve estruturar a sua ação 
de acordo com os seguintes princípios: 
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➔ Que o(a) animador(a) procure facilitar a expressão e a comunicação; 
➔ Que o(a) animador(a) procure oferecer aos principiantes uma compreensão 

empática… 
➔ Que assim se estabeleça um clima tolerante e acolhedor de grupo… 
➔ Que esse clima permita a cada um(a) dos(as) participantes exprimir as suas 

dificuldades, abandonar as suas imagens sociais e os papéis em que habitualmente 
se refugia. 

Estes quatro princípios sintetizam o que até aqui foi dito e devemos lembrar-nos deles na 
estruturação e implementação da nossa ação com o grupo de Jovens Tutores(as). 

 

 

 
“Para mim, ser jovem tutor(a) ajuda-me 

a desenvolver as minhas capacidades e 

ajuda-me também a ser uma pessoa 

mais positiva, realizada e feliz por me 

desenvolver. É uma maneira de 

encontrar o meu potencial máximo 

como indivíduo”  

Mauro P., jovem tutor há 2 meses

 

 
 
II.2 - Recomendações para o Dinamizador sobre a Metodologia de 
Ação-Reflexão-Ação e os Instrumentos de Escuta Ativa 

 
 
Enquadrada nas metodologias que suportam o trabalho do projeto TASSE, também a 
Formação de Jovens Tutores(as) assenta na ação-reflexão-ação. Esta metodologia pressupõe 
que o espaço protegido que o grupo constitui permite ensaiar novas atitudes e papéis na ação 
(jogo), experiência esta que deve ser, posteriormente alvo de reflexão pelo grupo. Esta 
reflexão deve ser orientada pelo(a) dinamizador(a), sendo alvo de ligação da experiência 
simbólica à realidade. Esta integração das vivências permitirá, por ação da reflexão, a 
interiorização de novas atitudes que serão experimentadas na realidade de cada um. A ação-
reflexão-ação é assim motor de mudança a partir de aceitação e construção da mesma pelo 
próprio indivíduo e, por isso, com maior potencial de concretização. 
 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

15 

O período de reflexão de uma sessão de trabalho com o grupo de Jovens Tutores(as) 
caracteriza-se, então, como um momento de extrema importância que não deve ser numa 
descurado. 
 
Cada dinamizador(a), em função das suas características e experiências, terá estilos 
diferentes de orientação da reflexão, mas deve ter sempre presente a sua adequação às 
características, dinâmicas, experiências e objetivos de trabalho a alcançar com o grupo. 
Assim, deixamos algumas recomendações importantes para uma melhor dinamização dos 
períodos de reflexão das sessões de trabalho com os(as) Jovens Tutores(as): 
 

➔ O(A) dinamizador(a) deve ter uma atitude de aceitação e de acolhimento de todas as 
ideias, tentando que todos os contributos façam sentido e se integrem na experiência 
vivida pelo grupo. O processo de reflexão, tal como a ação, também envolve todo o 
grupo, é circular e pressupõe retroação entre todos. Para que o grupo vá encontrando 
cada vez mais sentido na reflexão, é necessário que todos se sintam nela incluídos e 
suportados. Por exemplo, perante uma intervenção eventualmente menos adequada 
por parte de algum elemento do grupo, nunca devemos ter uma intervenção do tipo 
“isso não faz sentido”, mas antes uma do tipo “essa foi a tua experiência, obrigada. 
Mais alguém se sentiu assim?”O processo de reflexão é do grupo, não do(a) 
dinamizador(a). Costumamos dizer, aliás, que a reflexão perfeita seria aquela que não 
precisaria de intervenção do(a) dinamizador(a); 

➔ O(A) dinamizador(a) deve equilibrar o modo de condução de reflexão entre a abertura 
à partilha e a focagem no que é importante, não perdendo de vista o objetivo com que 
planeou a sessão. A reflexão serve a estruturação conjunta de emoções e experiências 
e, por isso, não deve ser perdido o fio condutor, o que acontecerá se o(a) 
dinamizador(a) deixar que outros temas não relevantes contaminem o propósito 
daquele espaço e tempo. Por exemplo, se a determinada altura e a despropósito do 
que está a ser partilhado, algum elemento tiver uma intervenção do género “Nem 
sabes o que aconteceu hoje no intervalo do almoço”, o(a) dinamizador(a) não deve, 
naquele momento, ceder à curiosidade e permitir a contaminação da reflexão com 
aquele assunto não relevante; assim, poderá ter uma intervenção do tipo “podemos 
falar disso daqui a um pouco, no recreio; agora gostava que voltássemos a pensar 
sobre o que estávamos a falar…”; 

➔ Conduzir a reflexão requer do(a) dinamizador(a) disponibilidade para o grupo, não se 
inibindo de aprofundar temas e conteúdos que o grupo partilhe. Uma intervenção do 
tipo “eu tive medo, porque ainda tenho medo do escuro” não pode traduzir no(a) 
dinamizador(a) uma atitude de fingir que não ouviu, nem de mudar de assunto ou de 
recolher outras opiniões no grupo. Uma intervenção deste tipo requer do(a) 
dinamizador(a) uma atitude de espelho e de estruturador(a) de emoções, mostrando 
empatia e disponibilidade para escutar. Uma intervenção adequada poderia ser 
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“todos temos medo; o medo faz parte de nós; queres falar um pouco mais sobre esse 
teu medo?”. 

 
Os Instrumentos de Escuta Ativa ajudam a sabermo-nos posicionar e gerir o nosso papel em 
qualquer relação, mas revestem-se de particular importância no contexto da relação de 
ajuda, na medida em que potenciam a partilha e a estruturação de emoções e experiências, 
ajudando o próprio a reconhecer e a estabelecer o caminho para a mudança. Nos anexos 
deste Manual, o(a) dinamizador(a) encontrará uma ficha sobre estes instrumentos que poderá 
ser usada para os explicar aos participantes no âmbito do seu processo de formação. Neste 
capítulo, contudo, e tendo em conta que a reflexão é um processo de partilha e escuta 
estruturante, daremos alguma atenção aos mesmos para que o(a) dinamizador(a) deles se 
aproprie e possa mais eficazmente orientar os processos de reflexão com o grupo. 
 
Estes instrumentos podem ser organizados em 5 tipos de intervenção: 

1. Intervenções Exploratórias: são intervenções de caráter aberto, que permitem 
recolher partilhas do grupo sobre a sua experiência na ação. Normalmente são usadas 
no início da reflexão ou para a exploração de um problema ou questão. Requerem do 
grupo uma intervenção que permita perceber a sua experiência. Podem ser 
intervenções do tipo “Gostava que falássemos sobre como correu o jogo”, “O que 
acharam desta experiência” ou “Gostava de vos ouvir sobre como correu”; 

2. Intervenções de Focagem: estas intervenções servem para centrar o grupo ou a 
pessoa a ajudar em conteúdos importantes depois da partilha aberta de informação. 
Alternam, no processo de reflexão, com as intervenções de focagem permitindo um 
movimento constante de abertura e fecho de temas/conteúdos. São intervenções que 
requerem do grupo respostas de “sim” ou “não” e podem servir para sintetizar, 
clarificar ou reformular determinado conteúdo ou intervenção durante a reflexão. 
Seriam bons exemplos de focagem intervenções do tipo: “se percebi bem, o que 
queres dizer é que…, é isso?” ou “do que falámos até agora podemos concluir que a 
experiência do grupo foi positiva, concordam?”; 

3. Intervenções Afetivas: são intervenções que garantem o clima de aceitação e de 
compreensão no grupo. O(A) dinamizador(a) pautará a reflexão com intervenções 
desta natureza, promovendo a empatia e a compreensão, ajudando a que a partilha 
de emoções e sentimentos por parte do grupo seja progressivamente mais confiante. 
De relembrar que a comunicação da disponibilidade para a afetividade também é 
muito percebida pelo outro através da comunicação não verbal, pelo que a atitude 
do(a) dinamizador(a) deverá ter sempre isto em conta. Intervenções adequadas deste 
tipo seriam: “Estou a sentir que te sentiste um pouco confuso(a)” ou “Sinto que hoje 
tentaram dar o melhor de vocês e sinto-vos felizes com o vosso esforço…”; 

4. Intervenções de Confronto: são as intervenções que garantem o aprofundamento dos 
conteúdos, que provocam a “revisão” do que foi dito, que desafiam uma nova 
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perspetiva, que reestruturam as emoções. Com estas intervenções, o grupo ou o(a) 
participante deve sentir-se desafiado(a) a repensar o que disse, tornando a sua 
atitude mais congruente ou iniciando o percurso no sentido da consolidação de uma 
nova atitude. As intervenções de confronto são provocadoras, assertiva, mas nunca 
agressivas. Bons exemplos deste tipo de intervenções serão do tipo “ dizes que te 
sentiste mal, mas observei que divertiste todo o tempo; queres tentar perceber 
porquê?” ou “Porque é que consideram que hoje correu assim tão mal como dizem?” 
ou ainda “Pareceu-me que se dedicaram à tarefa de uma forma diferente do 
habitual…” 

5. Intervenções de Ligação: estas são as intervenções que compelem os participantes a 
relacionarem a vivência protegida do contexto do jogo e do grupo com a maneira 
como vivem a sua realidade, permitindo que reflitam sobre o potencial de 
transformação da sua habitual forma de estar e de fazer. São intervenções que 
suportam a interiorização da mudança e são do tipo “Aqui resolveram este problema 
desta maneira. Como fariam se acontecesse na escola?” ou “Reparei que, na maneira 
como jogaram, tentaram sempre que todos se ajudassem. Costuma ser assim com os 
o vosso de grupo de amigos ou colegas?” 

 
Estes instrumentos são essenciais na facilitação da escuta, empatia e comunicação com o 
grupo e são estruturantes de qualquer relação de ajuda. Devem ser regularmente alvo de 
trabalho com o grupo de jovens tutores, de modo a que eles possam ir interiorizando e 
atuando formas de comunicação mais assertivas, empáticas e de escuta que os tornem mais 
capazes de desenvolver relações interpessoais satisfatórias e de desenvolver relações mais 
eficazes de ajuda na concretização do seu papel de jovem tutor(a).  
 
A relação de ajuda e a qualidade da mesma é aqui um fator base para uma intervenção bem 
sucedida com os jovens tutores. Devemos trabalhar com o grupo as noções de que: 

➔ a ajuda é um processo e que nesse processo podemos desejar ajudar, mas nem 
sempre o Outro deseja ou está capaz de aceitar a ajuda. Assim, ao invés de se encarar 
isso como um problema, deve-se, criando uma relação empática e de confiança, estar 
presente e disponível quando surgir a janela de oportunidade que é a aceitação da 
ajuda. Por exemplo, se o(a) participante que o(a) jovem tutor(a)(a) vai ajudar 
considerar que não precisa da ajuda porque “sabe tudo da escola”, o(a) jovem tutor(a) 
deve ser desafiado(a) a refletir sobre atitudes alternativas a desistir: brincar com a 
criança que vai ajudar, dizer-lhe que ser seu/sua jovem tutor(a) não tem só a ver com 
a escola, que podem falar doutras coisas que ambos gostem, que pode desabafar 
coisas que o(a) preocupem… criar relação; 

➔ para ajudar alguém, precisamos de nos conhecer bem a nós próprios(as) para nos 
sentirmos seguros(as) na relação e estarmos mais disponíveis para ouvir o Outro 
pondo-nos no lugar dele(a), e não em função dos nossos problemas ou inseguranças; 
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➔ que a relação de ajuda se desenrola num contínuo que vai do altruísmo total ao 
completo egoísmo; em ambos os extremos se perde a intencionalidade da ajuda; por 
isso, devemos ir procurando equilibrar o que precisamos nós para nos sentirmos 
disponíveis para o Outro com a dedicação ao que o Outro precisa para se sentir 
confiante a ajudado. Por exemplo, o(a) Jovem tutor(a) deve refletir sobre a importância 
de estar disponível para o(a) seu/sua “tutorado(a)” para o(a) ajudar a perceber 
matérias escolares em que precise de ajuda, mas não permitir que o(a) seu/sua 
tutorado(a) dependa de si para a realização de toda e qualquer tarefa escolar porque 
isso não favorece nem a aprendizagem nem a autonomia, apesar de o(a) jovem 
tutor(a) poder sentir que o(a) seu “tutorado(a)” o(a) adora e queira ceder a todos os 
pedidos e solicitações. É neste equilíbrio que se joga a intencionalidade da ajuda, 
estruturando a ação informal espontânea do(a) jovem tutor(a)(a). E quando cada 
um(a) deles(as) consegue começar a refletir sobre e a interiorizar estas questões, 
consegue este equilíbrio melhor que ninguém.

 

“Ser jovem tutor(a), para mim, é algo que me ajuda a crescer, a ter um papel de pessoa 
mais crescida, tal como ajudar os mais novos. Ajuda-me a ter uma melhor forma de reagir 
a certas situações e a ter mais maturidade. Isto é importante porque pode haver um 
momento qualquer em que um monitor precise de ajuda e eu estarei disponível para 
ajudar e aprender mais.”  

António F., 15 anos, Jovem Tutor há 2 meses 
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II.3 - Planeamento do Trabalho com o Grupo de Jovens Tutores 

 
 
 
O trabalho com o grupo de jovens tutores(as) deve envolvê-los(as) o mais possível em todas 
as fases de planificação e implementação., uma vez que esse protagonismo reforça o papel 
importante que eles(as) devem ter no contexto em que a intervenção vai decorrer. É desse 
protagonismo que resulta o reforço da coesão e sentimento de pertença, assegurando a 
continuidade dos participantes ao longo do processo.  
 
 
II.3.1 - Constituição do Grupo 
 
Para podermos intervir com o grupo de jovens tutores(as), é necessário o passo 0 muito 
importante que é a constituição do grupo. São várias as estratégias possíveis que ajudam à 
constituição de um grupo, à partida, motivado para o trabalho que se vai desenvolver: 

1. Convites individuais - esta é a estratégia que usamos para a constituição do grupo. 
Assenta no conhecimento que temos dos(as) jovens com quem trabalhamos e nos 
objetivos de desenvolvimento que temos para cada um(a). Os critérios que servem de 
base à seleção dos(as) jovens a convidar para o grupo de jovens tutores(as) são, 
normalmente, os seguintes: 

a. Tempo de percurso no projeto: este critério é importante, por um lado, porque 
um maior tempo de participação no projeto permite que o(a) jovem tutor(a)(a) 
seja mais capaz de compreender as metodologias de trabalho porque já as 
vivenciou e, por outro, porque tem relação mais estabelecida com os(as) 
outros(as) e com a equipa, ao mesmo tempo, que o(a) conhecemos melhor, 
tornando mais adequada a nossa avaliação do seu perfil; 

b. Assiduidade: se o(a) jovem já é assíduo, será mais capaz de se manter no 
processo; 

c. Capacidade espontânea de ajuda, que, muitas vezes, avaliamos a partir da 
nossa observação de como o(a) participante se coloca facilmente numa 
posição de disponibilidade para ajudar ou “tomar conta”; 

d. Necessidade de desafio para a mudança, ou seja, aqueles(as) participantes a 
quem atribuímos, pelo conhecimento que temos, potencial para aceitar e 
aderir a este desafio, mesmo que as suas atitudes habituais não vão 
normalmente ao encontro dos critérios enumerados (para vários participantes, 
foi este desafio que os(as) fez dar um salto positivo na forma como se 
relacionam com os(as) outros(as), com a equipa e o projeto, com a escola, 
descobrindo que, afinal, não faz mal ser e experimentar fazer doutra maneira). 
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2. Candidatura ao lugar de “Jovem Tutor(a)”: esta estratégia, não sendo a que 
normalmente usamos, foi já por nós avaliada como adequada - ela permitirá adesão 
ao processo, uma vez que o(a) candidato(a) teria que apresentar os seus pontos fortes 
e enumerar as razões pelas quais seria um(a) bom/boa jovem tutor(a). Ao mesmo 
tempo, ajuda a treinar competências úteis para a futura vida ativa. Esta estratégia tem 
potencial de compromisso e poderá ser adequada com um grau de conhecimento 
dos(as) participantes que ainda não seja muito aprofundado. Caberá ao/à 
dinamizador(a) - e/ou à equipa - a seleção dos participantes a integrar na intervenção; 

3. Prospeção de interessados(as): esta é uma estratégia de simples apresentação da 
intervenção aos/às participantes, solicitando que se ofereçam aqueles(as) que 
gostariam de fazer parte da intervenção. É a estratégia mais arriscada, mas que 
também tem a vantagem de ser acessível a todos(as) e de nos podermos deixar 
surpreender com resultados/mudanças não esperadas. 

 
Devemos, contudo, adicionar alguns cuidados na constituição do grupo como sejam a 
heterogeneidade de sexos, idades e complementaridade de características. Será sempre mais 
difícil a intervenção com um grupo demasiado homogéneo. Recomendamos os 12 anos como 
idade mínima de participação, desde que seja possível, no contexto em que a intervenção vai 
decorrer, que, numa fase posterior o(a) jovem tutor(a) de 12 anos possa experimentar a 
relação de ajuda com uma criança pelo menos 3 anos mais nova. No âmbito do projeto 
TASSE, todos(as) os(as) jovens tutores(as) ajudam participantes de 1º ciclo, uma vez que este 
distanciamento etário facilita a aceitação da ajuda e da relação. Apenas jovens tutores(as) 
com mais do que um ano de formação já tiveram pontualmente a experiência de ser jovem 
tutor(a)(a) de participantes de 2º ciclo e em casos em que essa relação nos parecia 
particularmente importante para a melhoria do(a) tutorado(a). 
 
II.3.2 - Sessão 0 - Construção do trabalho a desenvolver e dos seus objetivos 
 
A constituição do Grupo, qualquer que seja a estratégia a utilizar, implica, naturalmente uma 
apresentação do que se pretende com esta intervenção. Nesse momento de convite ou de 
apresentação, deverão ser referidos os aspetos principais que estruturam a intervenção - que 
é uma formação regular onde se vão desenvolver competências com base em jogos que 
permitem ao/à participante ser capaz de ajudar outro(a) participante mais novo(a). É 
importante aqui que o(a) dinamizador(a) ou a equipa pense previamente numa forma prática 
de efetivação desta relação em que o(a) jovem tutor(a) passa a ser responsável pela ajuda 
ao/à seu/sua tutorado(a). No caso do TASSE, a opção foi pela ajuda uma vez por semana no 
apoio ao estudo, dado que esta é uma ajuda concreta cujo propósito o(a) jovem tutor(a) 
compreende e em relação à qual se sente útil, o que mais uma vez reforça protagonismo, 
pertença, responsabilidade. É a partir desta ajuda objetiva que o(a) jovem tutor(a) vai 
consolidando e alargando a relação com o(a) seu/sua tutorado(a) que, por sua vez, também 
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se sente importante por ter alguém que se dedica só a si num período da semana e que, por 
isso, se esforça por melhorar. Pensamos que, para a generalidade dos projetos do Programa 
Escolhas, esta poderá ser uma opção suficientemente fácil de implementar. Noutros 
contextos, outras experiências práticas podem ser equacionadas, como por exemplo: 

- o apoio no recreio, em contexto escolar; 
- a criação de um clube temático que é organizado a partir dos interesses dos(as) 

participantes e planificado e dinamizado com os(as) Jovens Tutores(as); 
- apoio em atividades de férias/ campos de férias; 
- apoio em atividades desportivas, treinando em conjunto. 

Também é importante dar feedback sobre as razões de se convidar/selecionar 
especificamente determinado(a) participante. Esta retroação reforça a importância de cada 
um(a) no grupo, assim como o protagonismo e o sentimento de pertença. Mostra que o(a) 
dinamizador(a) dedicou tempo a pensar em cada participante e a devolução desta valorização 
é um passo importante para a adesão e manutenção do(a) jovem no projeto. 
 
Quando se reúne pela primeira vez o grupo selecionado - Sessão 0 - deve-se apresentar para 
todos(as), do mesmo modo, os objetivos do trabalho a desenvolver, assim como apresentar 
e discutir com o grupo o planeamento para o 1º período ou primeiras 12 a 13 sessões, 
salientando: 

➔ o modo como se vai trabalhar - com base em jogos, com métodos práticos - assim 
como as competências que se pretendem desenvolver. Será sempre importante abrir 
a discussão sobre o planeamento ao grupo, trabalhando eventuais alterações a partir 
de sugestões importantes que eles(as) possam dar; 

➔ a realização de formações intensivas de 2 dias, realçando a sua importância para a 
coesão do grupo e para aprofundar os temas que são trabalhados ao longo do ano; 

➔ que o acompanhamento prático pelos jovens tutores(as) aos/às seus/suas 
tutorados(as) só acontecerá após a primeira fase de formação ( 1ªas 12 sessões e 
primeira formação intensiva). 

 
Todo o trabalho desta Sessão 0 pode e deve acontecer a partir da realização de uma dinâmica 
de grupo inicial para aquecimento do grupo, complementada por uma chuva de ideias sobre 
as expetativas face à formação ou face ao que é ser jovem tutor(a). Pode fazer-se uma roda 
que ajuda sempre à comunicação de grupo e pedir a cada um(a) que complete a frase “Hoje, 
eu acho que vou ser um(a) bom/boa jovem tutor(a) porque…”. 
 
Apresentamos, em seguida, um exemplo de planificação anual de trabalho com os(as) jovens 
tutores(as), assim como vários recursos que podem ser usados para a dinamização das 
diferentes sessões. 
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“Ser Jovem Tutor é ajudar os mais novos, fazê-los perceber o que está certo e o que está errado. 
Ser um(a)jovem tutor(a) não é só isso: é também aprender coisas novas para poder ensinar/ajudar, 
conviver com as pessoas e ter muita paciência.”  

Tiiago B., 15 anos, jovem tutor(a) durante 3 anos

 

II.3.3 - Plano de Trabalho Regular 
 
As sessões regulares de trabalho com os(as) jovens tutores(as) devem ser planificadas de 
acordo com os objetivos a atingir com o grupo, escolhendo, em função dos mesmos, os 
melhores recursos e aqueles com que o(a) dinamizador(a) se sinta mais à-vontade. Esta 
dimensão é importante, na medida em que um(a) dinamizador(a) que não se sinta à-vontade 
com o uso de determinado recurso terá sempre mais dificuldade em geri-lo junto do grupo. 
Quando se trate de jogos de dinâmica de grupo, salientamos que é sempre importante 
experimentar primeiro os jogos que nunca jogámos, para tentarmos antecipar possíveis 
reações do grupo e estarmos melhor preparados(as) para a gestão da reflexão. Da mesma 
maneira, será importante ver um filme antes de o trabalharmos com um grupo. 
 
Todas as sessões regulares deverão durar entre 60 a 90 minutos, reservando 15 a 20 
minutos para a reflexão. Cada sessão de trabalho deverá seguir o seguinte plano global: 

1. Acolhimento dos(as) participantes e início da sessão, apresentando genericamente o 
que se vai fazer na sessão/objetivos a trabalhar; 

2. Ação/jogo, com a apresentação clara e simples da atividade a desenvolver; 
3. Reflexão sobre a sessão, gerindo sentimentos e emoções associados à ação; 
4. Ligação, fazendo a ponte com a sessão seguinte a partir da síntese conclusiva da 

sessão realizada. 
 
Ao longo de um ano letivo, pode o(a) dinamizador(a) ter em conta o seguinte Plano de 
Desenvolvimento de Competências: 
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Nº de Sessão Competências a desenvolver 

Sessão 1 Auto-Conhecimento 

Sessão 2 Auto-Conhecimento 

Sessão 3 Auto-Conhecimento 

Sessão 4 Relações Interpessoais/ Coesão do Grupo 

Sessão 5 Relações Interpessoais/ Coesão do Grupo 

Sessão 6 Confiança 

Sessão 7 Confiança 

Sessão 8 Liderança e Tomada de decisão 

Sessão 9 Liderança e Tomada de decisão 

Sessão 10 Comunicação e Escuta Ativa 

Sessão 11 Comunicação e Escuta Ativa 

Sessão 12 Avaliação do Trabalho desenvolvido 

1ª Formação Intensiva - Escuta Ativa e Entreajuda 

Sessão 12 Organização do plano de trabalho direto 
com os pares Tutor(a)/tutorado(a) 

Sessão 13 Avaliação com cada Jovem Tutor(a) da 1ª 
sessão de trabalho direto com o(a) seu/sua 

tutorado(a) 

Sessão 14 Entreajuda  
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos seus 
tutorados(as)    

Sessão 15 Entreajuda  
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as)  
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Sessão 16 Entreajuda  
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as)   

Sessão 17 Reforço de Competências - Confiança e 
coesão grupal 

Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 
tutores(as) em relação aos/às seus/suas 

tutorados(as)  

Sessão 18 Reforço de Competências - Liderança e 
Tomada de decisão 

Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 
tutores(as) em relação aos/às seus/suas 

tutorados(as)  

Sessão 19 Reforço de Competências - Liderança e 
Tomada de decisão 

Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 
tutores(as) em relação aos/às seus/suas 

tutorados(as) 

Sessão 20 Avaliação do Trabalho Desenvolvido 
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as)  

2ª Formação Intensiva - O papel de Jovem Tutor(a) 

Sessão 21 Conhecimentos básicos sobre o 
desenvolvimento psicossocial da 

criança/jovem (ver Anexo 1 dos Outros 
Anexos deste Manual) 

Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 
tutores(as) em relação aos/às seus/suas 

tutorados(as) 

Sessão 22 Aprender a planificar sessões de 
dinamização de grupos de crianças/jovens 

em função de objetivos (ver Anexo 2 dos 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

25 

Outros Anexos deste Manual) 
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as) 

Sessão 23 Aprender a planificar sessões de 
dinamização de grupos de crianças/jovens 

em função de objetivos 
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as) 

Sessão 24 Aprender a dinamizar sessões de 
dinamização de grupos de crianças/jovens 

em função de objetivos (ver Anexo 3 dos 
Outros Anexos deste Manual) 

Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 
tutores(as) em relação aos/às seus/suas 

tutorados(as) 

Sessão 25 Aprender a dinamizar sessões de 
dinamização de grupos de crianças/jovens 

em função de objetivos 
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as) 

Sessão 26 Aprender a gerir uma reflexão com grupos 
de crianças e jovens (ver Anexo 4 dos Outros 

Anexos deste Manual) 
Avaliação/Orientação dos(as) Jovens 

tutores(as) em relação aos/às seus/suas 
tutorados(as) 

Sessão 27 Avaliação Global do Trabalho 
Desenvolvido 

3ª Formação Intensiva- O meu Futuro como Jovem Tutor(a) 

 
 
 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

26 

 
III. Recursos para o Desenvolvimento das Sessões de 

Trabalho com os(as) Jovens Tutores(as) 
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III.1 - Jogos de Dinâmica de Grupo 
 

 
Os jogos de Dinâmica de Grupo são o principal instrumento de trabalho para o 
desenvolvimento plano com os(as) Jovens Tutores(as). Estes jogos permitem ao grupo que 
se posicione perante um desafio e criam um tempo e um espaço de ensaio de competências 
que, posteriormente estruturadas na reflexão, conduzem a uma progressiva construção de 
aprendizagens e atitudes. 
 
Gostaríamos de reforçar algumas recomendações importantes para uma melhor dinamização 
do grupo: 

➔ O(A) dinamizador(a) deve escolher os jogos que considerar que melhor se adequem 
às características do grupo e aos objetivos da sessão; 

➔ O(A) dinamizador(a) deve escolher os jogos com quais se sinta à-vontade, uma vez 
que a segurança na condução da sessão é essencial para motivar a adesão do grupo; 

➔ As regras/instruções do jogo devem ser transmitidas de forma clara e simples, 
devendo o(a) dinamizador(a) assegurar-se de que o grupo as compreendeu; 

➔ As regras transmitidas não devem ser alteradas no decurso da atividade (excetuando 
aquelas que, propositadamente se alteram como parte do jogo) - a consistência da 
atuação é muito importante para que o grupo se mantenha orientado e focado na 
tarefa; 

➔ Como já foi referido, o jogo a propor deve envolver todo o grupo e, se alguém não 
quiser jogar, o(a) dinamizador(a) deve encontrar um papel para esse elemento; 

➔ O jogo termina com a conclusão da tarefa e/ou do tempo disponível para a mesma, 
previamente anunciado ao grupo. O(A) dinamizador(a) deve estar atento(a) ao grau 
de prazer/frustração do grupo e ir orientando a sessão em função disso. É sempre 
recomendável preparar previamente alguns jogos alternativos, caso alguma proposta 
do(a) dinamizador(a) não se revele tão adequada como se achava. É inútil que o(a) 
dinamizador insista numa dinâmica que claramente não resulta com determinado 
grupo; 

➔ O(A) dinamizador(a) deve colocar-se, em relação ao grupo, de modo a poder observar 
todo o grupo, sem que ninguém se sinta alvo especial de atenção ou excluído da 
atenção do(a) mesmo(a); 

➔ Quando propomos um jogo de dinâmica de grupo, ele deverá, para além de tudo o 
que permite trabalhar, ser fonte de diversão e de prazer. Assim, para que tal seja 
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sentido no grupo, também o(a) dinamizador(a) deve ter uma postura de desafio e de 
transmissão de prazer com o que está a propor; 

➔ Tanto a ação (jogo) como a reflexão são espaços de aceitação de todos(as) e o(a) 
dinamizador(a) deve ter uma constante atenção para que a sua postura e as suas 
intervenções transmitam esta mesma aceitação ao grupo. O grupo e cada um dos 
seus elementos deve sentir-se seguro naquele tempo e espaço de relação e cabe 
ao(a) dinamizador(a) garantir que isso acontece. 

 
Apresentamos, em seguida, um conjunto de jogos de dinâmica de grupo e de filmes, 
organizados por competência a desenvolver, que o(a) dinamizador(a) poderá utilizar na 
dinamização das suas sessões, conforme os objetivos a desenvolver e o grupo com que 
trabalhe. Muitos destes jogos são já utilizados por muitas pessoas e em vários contextos, 
mas para a formação de Jovens Tutores(as) eles devem ser orientados em função do 
desenvolvimento deste plano de trabalho específico.

 

 
 “Para mim, ser jovem tutora é ajudar as crianças em tudo o que precisarem, ensiná-las a 
serem melhores cidadãs, ouvir o que elas têm para dizer, estar lá quando quando 
precisarem e muitas outras coisas”.  

Susana M., 13 anos, Jovem tutora há 1 ano
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III.1.1 - Jogos de Dinâmica de Grupo por Competência a Desenvolver 
 

➔ Jogos para o Desenvolvimento do Auto-Conhecimento 
 
 

Nome do Jogo 1. Eu sou e se tu fosses 

Duração previsível 10 minutos 

Material Necessário Nenhum 

Descrição do Jogo Em círculo, o(a) dinamizador(a) apresenta-se - “Eu sou (diz o seu 
nome)” e coloca a seguinte questão ao elemento do lado: “…e se 
tu fosses… o que serias?”, podendo questioná-lo(a) sobre 
qualquer tema que lhe ocorra (ex: “Eu sou…e se tu fosses um 
animal, que animal serias?”). Estabelece-se como regra que, uma 
vez utilizado determinado tema, este não poderá ser repetido nas 
perguntas que, a partir de então, os restantes elementos 
coloquem ao(à) colega do lado. A pessoa a quem a pergunta foi 
colocada deverá começar por dizer o seu nome, respondendo de 
seguida e formulando uma nova questão ao elemento que se 
segue (ex: “Eu sou…e se fosse um animal seria um leopardo. E se 
tu fosses uma cor, que cor serias?”). 

Temas de Reflexão Novas formas de nos apresentarmos e sua importância, pensar 
em nós de novas formas que tornam mais fácil estabelecer a 
relação. 

Outras Observações Para além do nome, o(a) dinamizador(a) pode promover novas 
rodadas com apresentação da idade, de características 
psicológicas, físicas, etc. 

 
 

Nome do Jogo 2. É óbvio que... 

Material Necessário 1 Bola 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo em círculo (de pé ou sentado), o(a) dinamizador(a) 
segura a bola explica que todos(as) se vão apresentar de uma 
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forma diferente. Cada um(a) vai dizer o seu nome, mas 
respeitando a seguinte regra: tem sempre que dizer “É óbvio que 
o meu nome é…” e, em seguida, envia a bola para um(a) colega 
do grupo que deverá apresentar-se da mesma forma e assim 
sucessivamente. Contudo, se alguém deixar cair a bola, começam 
todos(as) de novo, até que todos(as) se consigam apresentar sem 
deixar cair a bola. Ninguém pode passar a bola para nenhum(a) 
dos(as) colegas do lado. O(A) dinamizador dá início ao jogo, 
apresentando-se do modo indicado. Sempre que a bola cai, 
também é o(a) dinamizador(a) que recomeça o jogo. Quando esta 
fase fica completa, a segunda fase do jogo tem as mesmas 
regras, mas implica lembrar-se do nome dos(as) colegas e cada 
um(a) deles(as) estar atento(a) ao seu próprio nome. O(A) 
dinamizador(a) começa: “É óbvio que o teu nome é…” e diz o nome 
do elemento do grupo para o qual deseja enviar a bola. Este(a) 
deve apanhá-la e fazer o mesmo em relação a outro elemento do 
grupo.  

Temas de Reflexão Novas formas de nos apresentarmos e sua importância, a 
atenção, a concentração, a importância de pensar no grupo e 
não só em mim, uma vez que a tarefa só fica completa quando 
todos conseguem, a importância de ajudar o outro a conseguir 
ter sucesso (dependendo do modo como lhe passo a bola, por 
exemplo). 

Outras Observações O jogo pode continuar enumerando características físicas, por 
exemplo: “É óbvio que tens uma camisola amarela” e o(a) 
interpelado(a) deve lembrar-se que tem uma camisola amarela 
e apanhar a bola. Pode ainda aumentar-se o grau de 
complexidade enumerando características psicológicas, embora 
esta fase seja mais recomendável quando o grupo já tem algum 
percurso conjunto. 

 
 
 
 

Nome do Jogo 3. Inventar um outro Eu 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 20  minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo em círculo, o(a) dinamizador(a) anuncia que é altura 
de inventar. Cada um(a) vai apresentar-se, mas tudo o que disser 
sobre si tem que ser inventado, à exceção do nome. Aqui o(a) 
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dinamizador(a) pode escolher/definir tópicos de apresentação: 
para além do nome, pode definir-se a apresentação da idade, 
ocupação, família, amigos, onde vive, que sonhos tem, etc. Depois 
de cada apresentação, o(a) dinamizador(a) pode perguntar se 
alguém do grupo tem perguntas para fazer. A dinâmica é iniciada 
pelo(a) dinamizador(a). 

Temas de Reflexão Novas formas de nos apresentarmos e sua importância, 
conhecermo-nos de outras formas, explorarmos expetativas e 
desejos a partir do que inventamos, formas divertidas de 
criarmos relação com o outro. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 4. O que ninguém tem igual a mim 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 25 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede um(a) voluntário(a) para sair da sala e 
informa-o(a) de que quando voltar vai tentar descobrir que 
característica sua o grupo considera única. O modo como irá 
tentar descobrir é recorrendo a perguntas formuladas de tal 
modo que as respostas possam ser apenas de “sim” e “não”. 
Os(As) outros(as) participantes sentam-se em roda e escolhem 
uma característica – física ou não – daquele elemento que 
considerem ser só dele(a), diferente da de qualquer outra pessoa. 
São, ainda, informados(as) pelo(a) dinamizador(a) que só podem 
responder “sim” e “não” às perguntas que lhes forem feitas. O(A) 
voluntário(a) volta a entrar e vai percorrendo a roda, fazendo 
perguntas que o(a) ajudem a identificar a característica em jogo. 
Quando o(a) jogador(a) conseguir adivinhar, senta-se na roda e o 
jogo recomeça com um(a) novo(a) voluntário(a). 

Temas de Reflexão Pensar no outro de uma forma especial, pensar em nós de uma 
forma especial, perceber a importância de conseguirmos 
conhecer-nos e dar-mo-nos a conhecer. Perceber a imagem que 
passamos de nós aos outros e a importância da mesma na 
forma como nos inter-relacionamos. 

Outras Observações - 
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Nome do Jogo 5. Qualidades e Defeitos no meu Nome 

Material Necessário Papel e canetas 

Duração previsível 25 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) distribui a cada participante uma folha e 
uma caneta. Pede a cada participante que escreva na vertical 
cada uma das letras do seu nome.  Explica, então, que o grupo 
vai escrever qualidades de cada um(a) a partir das letras do nome 
de cada um(a) do seguinte modo: a primeira letra é preenchida 
pelo(a) próprio(a) com uma qualidade sua; quando todos(as) 
acabarem a primeira letra, rodam a folha para o(a) colega da 
direita que deverá escrever na segunda letra uma qualidade da 
pessoa cujo nome está na folha e assim sucessivamente, até que 
todos(as) terminem. Quando as folhas regressam às pessoas a 
quem pertencem, o(a) dinamizador(a) pede que leiam o 
resultado. Por fim, pede a cada um(a), à vez, que diga quais as 
qualidades que concorda e não concorda ter. Depois de cada 
um(a) falar, o(a) dinamizador(a) pode pedir ao grupo se quer dizer 
alguma coisa sobre o que acabou de ouvir. Numa segunda fase 
do jogo, pode repetir-se o processo, mas em vez de qualidades, 
devem escrever-se defeitos. Quando se faz esta segunda fase 
deve relembrar-se previamente o grupo que o objetivo daquele 
trabalho é ajudar a crescer e a melhorar e que, por isso, o respeito 
é sempre a base de trabalho do grupo. 

Temas de Reflexão Porque é importante refletir intencionalmente sobre as nossas 
características, a importância de refletirmos sobre o modo como 
elogiamos e criticamos os outros, refletir sobre a imagem que os 
outros têm de nós, saber ouvir, saber falar sobre nós. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 6. A Origem do meu nome 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 20 a 25 minutos 

Descrição do Jogo Propõe-se aos(às) participantes que, à vez, se apresentem, 
acrescentando tudo o que sabem sobre o seu nome – porque e 
por quem foi escolhido, as suas origens históricas ou linguísticas, 
histórias e curiosidades que lhe estão associadas, etc. Depois de 
cada um(a) se apresentar e antes de passar a vez, o(a) 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

33 

dinamizador(a) pode fazer algumas perguntas que ajudem a 
completar a apresentação. O jogo é iniciado pelo(a) 
dinamizador(a). 

Temas de Reflexão Perceber o que, às vezes, nos esquecemos de pensar sobre nós, 
que a nossa história também nos faz ser quem somos, que 
sabemos mais sobre nós do que, às vezes, parece. 

Outras Observações Neste jogo, é importante que o(a) dinamizador(a) procure 
diferentes formas de cada apresentar o seu nome, caso alguém 
não saiba alguma coisa que outros já partilharam como, por 
exemplo, quando alguém não sabe quem escolheu o seu nome. 
Neste caso, o(a) dinamizador(a)  pode, em alternativa, sugerir 
ao(à) participante que partilhe quem gostaria que tivesse 
escolhido o seu nome... 

 
 

Nome do Jogo 7. Mercado das Trocas 

Material Necessário Folhas em número suficiente para os elementos do grupo com a 
lista de itens disponíveis no mercado  (ver anexo 1 fotocopiável 
dos “Anexos para os Jogos de Dinâmica de Grupo”) e Canetas 

Duração previsível 30 a 40 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) revela ao grupo que, hoje, vai ao mercado. 
Mas este é um mercado diferente. Neste mercado, vendem-se 
sentimentos, emoções, características pessoais. Não funciona 
com dinheiro, mas pelo sistema de troca. Cada jogador(a) recebe, 
inicialmente, a “lista de itens” disponíveis no mercado e 100 
pontos. Cada jogador(a) deve, então, observar a lista de 
sentimentos e características e acrescentar uma, no espaço em 
branco disponível, que considere importante para si. Depois, cada 
um(a) deve distribuir os seus 100 pontos pelas 11 características, 
de acordo com o modo como avalia o peso de cada uma na sua 
forma de ser/agir, Por exemplo, se considera que é mais amigo(a) 
dos outros do que ciumento(a), deve atribuir mais pontos à 
amizade do que ao ciúme. Quando todos(as) completarem a lista, 
passam à fase da troca. O(A) dinamizador(a) deve reforçar junto 
do grupo que o objetivo de cada um(a) na troca é comprar e 
vender os pontos das várias características de modo a que, no 
final, considere que a lista revela que se tornou uma pessoa 
melhor. As trocas têm que ser feitas por comum acordo entre 
os(as) negociantes e se alguém recusar uma troca, essa recusa 
deverá ser aceite. Contudo, a regra é que, no final, tem que 
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manter os 100 pontos. Os(As) jogadores(as) trocam, então, 
pontos entre si até que todos(as) estejam satisfeitos(as) ou até 
terminar o tempo de troca que o(a) dinamizador(a) pode optar por 
determinar. 

Temas de Reflexão A importância de sabermos identificar como somos, o que 
sentimos; a importância de sabermos comunicá-lo aos outros; a 
importância de sabermos que podemos sempre melhorar e que 
podemos contar com os outros para isso. 

Outras Observações Neste jogo, os(as) jogadores(as) podem, à partida, não querer 
trocar nada. O(A) dinamizador(a) não deve obrigar, mas pode 
tentar colocar algumas questões desafiadoras que façam o(a) 
jogador(a) repensar a sua atitude inicial. 

 
 

Nome do Jogo 8. Um Mapa de Emoções 

Material Necessário Papel e Canetas 

Duração previsível 30 a 40 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) entrega a cada participante uma folha e uma 
caneta. Pede a cada um(a) que construa o mapa das suas 
emoções. Como em qualquer mapa do tesouro, o X marca o lugar, 
sendo que neste mapa o X deve representar a emoção mais 
importante para cada um(a), identificando-a. Até chegar ao X, 
cada jogador(a) deve desenhar, no seu mapa, os caminhos para 
lá chegar, identificando as emoções que neles vai encontrar, 
associando-as a diferentes locais do seu mapa. Quando todos 
terminam, o(a) dinamizador(a) pede a cada um(a) que apresente 
ao grupo o seu mapa. 

Temas de Reflexão Diferentes maneiras de olharmos para dentro e nos 
conhecermos, diferentes maneiras de falarmos sobre nós, a 
construção da pessoa, de quem somos como um processo, um 
caminho a percorrer, sempre em evolução; explorar a mudança 
e como cada um(a) costuma lidar com ela... 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode, antecipadamente, desenhar o seu 
mapa, para o mostrar ao grupo, como exemplo, no início do 
jogo, de modo a facilitar a tarefa. 

 
 

Nome do Jogo 9. Um Corpo de Emoções 
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Material Necessário Folhas em número suficiente para o nº de elementos do grupo 
com o desenho de um corpo (ver anexo 2 fotocopiável dos 
“Anexos para os Jogos de Dinâmica de Grupo”)  e Canetas 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) entrega a cada participante a folha com o 
corpo em branco desenhado e uma caneta. Pede, então, que cada 
participante associe às diferentes partes do corpo as emoções 
mais importantes para si, seja porque o fazem sentir bem ou mal. 
O(A) dinamizador(a) pode facilitar a tarefa com exemplos: “por 
exemplo, se quando estão com raiva, têm vontade de bater, 
podem associar essa emoção às mãos ou se quando estão 
alegres sentem sempre vontade de rir, podem associar à boca”. 
O(A) dinamizador(a) pode solicitar um número mínimo de 
emoções que têm que ser identificadas e pode dar um tempo para 
concluir a tarefa. Por fim, partilham com os outros o seu trabalho. 

Temas de Reflexão O corpo também sente e a importância de identificarmos o que 
sentimos para podermos pensar, antes de agir. 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode, antecipadamente, desenhar o seu 
corpo, para o mostrar ao grupo, como exemplo, no início do 
jogo, de modo a facilitar a tarefa. 

 
 

Nome do Jogo 10. Eu num Brasão 

Material Necessário Folhas com o contorno do brasão (ver anexo 3 fotocopiável dos 
“Anexos para os Jogos de Dinâmica de Grupo”)  e Canetas 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) começa por perguntar ao grupo se todos(as) 
sabem o que é um brasão. Pode pedir a algum elemento do grupo 
que se voluntarie que explique para que todos(as) tenham a 
mesma noção do que é. Entrega a cada jogador(a) a folha com o 
contorno do brasão e pede que cada um(a) o preencha, de modo 
a que represente quem é cada um(a). Por fim, cada um(a) 
apresenta o seu brasão. 

Temas de Reflexão A importância de comunicarmos a nós e aos outros o mais 
importante de nós; a imagem que temos de nós e como a 
passamos aos outros. 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode acrescentar uma segunda fase a este 
jogo na qual pede ao grupo que construa um brasão do grupo a 
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partir dos brasões de cada 1. 

 
 

Nome do Jogo 11. A minha vida dava um filme 

Material Necessário Folhas, canetas, telemóvel ou câmara de filmar (opcional) 

Duração previsível 60 a 90 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) anuncia ao grupo que cada um(A) vai ter a 
oportunidade de fazer parte de um filme. Um filme da sua vida. 
Assim, a 1ª fase, como em qualquer filme, é escrever o 
argumento. Como? Cada um(a) vai pensar nos marcos mais 
importantes da sua vida e contar a sua história de vida até hoje 
para um filme que só pode durar, no máximo, 1 minuto. O filme 
pode começar na nascimento e ser marcado, por ordem no 
tempo, pelo 1º dia no infantário, 1º dia de escola, encontro 
importante com amigos, um passeio marcante com a família, 1º 
namorado/a, etc. Depois de escritos os argumentos, cada um(a) 
deve ensaiar a representação dos mesmos. Pode usar de 
diferentes técnicas - um monólogo, mímica, imagens que 
passam, etc. Em cada representação, pode contar com a ajuda de 
1 elemento do grupo, à sua escolha, se precisar. Por fim, assiste-
se aos filmes: cada um(a) representa para o público (os(as) 
restantes elementos do grupo) o seu filme de 1 minuto. Se se 
optar por filmar, pode-se, posteriormente, assistir, em conjunto, 
ao resultado final. 

Temas de Reflexão O nosso percurso de vida também faz de nós quem somos e 
modo como gerimos todos os dias a nossa vida e as nossas 
decisões faz parte, ajuda a construir quem seremos... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 12. A linha da vida 

Material Necessário Folhas com a base do gráfico de vida em número suficiente para 
o grupo (ver anexo 4 fotocopiável dos “Anexos para os Jogos de 
Dinâmica de Grupo”), canetas 

Duração previsível 20 a 30  minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) entrega a cada elemento do grupo a folha 
com a base do gráfico e uma caneta. Pede a cada elemento do 
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grupo que preencha o gráfico com os acontecimentos mais 
importantes da sua vida, por ordem cronológica e na idade 
correspondente, atribuindo-lhe uma ordem de importância na 
vertical, que deve ser marcada com um ponto. Por fim, ligam 
todos os pontos, para obter a “linha da sua vida”. Cada um(a) 
apresenta o seu mapa. 

Temas de Reflexão O nosso percurso de vida também faz de nós quem somos e 
modo como gerimos todos os dias a nossa vida e as nossas 
decisões faz parte, ajuda a construir quem seremos... 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode acrescentar uma segunda fase ao 
jogo, dando um novo gráfico e pedindo aos/às jogadores(as) que 
imaginem os acontecimentos marcantes dos 5 ou 10 anos 
seguintes. 

 
 

Nome do Jogo 13. Anúncio de Mim 

Material Necessário Folhas com a base do Anúncio em número suficiente para o 
grupo (ver anexo 5 fotocopiável dos “Anexos para os Jogos de 
Dinâmica de Grupo”), canetas 

Duração previsível 30 a 40  minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) entrega a cada elemento do grupo a folha 
com a base do anúncio e canetas. Anuncia ao grupo que o desafio 
é que cada um pense em si próprio(a) como um “produto” que 
pode ser anunciado. Assim, o objetivo é que cada um(a) faça um 
anúncio de si próprio(a), com o objetivo de conquistar o interesse 
do público. Também, como em qualquer outro anúncio, o anúncio 
de si próprio(a) tem que ter imagem e texto apelativo, assim 
como um slogan que chame a atenção do público. Quando todos 
terminarem - é aconselhável assinalar um tempo limite para a 
tarefa, por exemplo, 15 minutos - partilham os anúncios, 
devendo o(a) dinamizador(a) ir pedindo aos restantes elementos 
do grupo que se manifestem sobre se seriam convencidos(as) por 
cada anúncio, justificando. 

Temas de Reflexão Sabermos comunicar-nos, organizarmos a nossa imagem de 
nós, confiarmos em nós e não termos receio de assumir as 
nossas qualidades. 

Outras Observações - 
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Nome do Jogo 14. Os Dados dos Desejos 

Material Necessário 2 dados de 6 faces de cores diferentes, papel e caneta 

Duração previsível 20 a 30 minutos  

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) desafia o grupo a pensar sobre os seus 
desejos. Existem 2 dados de cores diferentes: um é dos desejos 
e outro é das coisas que vão ser diferentes quando crescermos; 
cada elemento do grupo deverá lançar os 2 dados e em função 
do nº de pontos obtidos em cada um, terá de nomear x desejos 
para quando for grande e x coisas que vão ser diferentes. Ganha 
o(a) jogador(a) que conseguir mais pontos ( 1 ponto por cada 
desejo e cada diferença). Os pontos só são, contudo, 
contabilizados quando o(a) jogador(a) conseguir completar 
tantos desejos ou tantas diferenças quanto o número de pontos 
que lhes calha nos dados. 

Temas de Reflexão A importância de desejarmos, a importância de anteciparmos as 
coisas, a importância de se terem projectos, o sentimento de 
conquista e de valorização pessoal, saber lidar com a frustração… 

Outras Observações Podem ser jogadas várias rondas 

 
 

Nome do Jogo 15. Um CC Especial 

Material Necessário Cópias do Anexo 6 (ver anexo 6 fotocopiável dos “Anexos para 
os Jogos de Dinâmica de Grupo”) em número suficiente para o 
grupo, canetas, tintas. 

Duração previsível 20 a 30 minutos  

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede a cada jogador(a) que construa o seu 
CC, tendo em conta as categorias enunciadas no anexo 6. 
Quando todos(as) tiverem terminado, o(a) dinamizador(a) pede a 
cada jogador(a) que apresente o seu CC aos outros, podendo 
apresentar todo o CC ou, pelo menos, 2 coisas que não se 
importe de partilhar com todos. O jogo termina com a colocação 
da impressão digital do local designado para o efeito. Para isso, 
cada jogador(a) molha o dedo indicador na tinta da sua cor 
preferida e marca a sua impressão digital no seu CC. 

Temas de Reflexão A importância de pensarmos em nós próprios(as) e de 
identificarmos quem e como somos, a importância de pensarmos 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

39 

no que queremos partilhar com os outros e no que queremos 
guardar para nós... 

Outras Observações - 

 
 

➔ Jogos para o Desenvolvimento das Relações Interpessoais/Coesão Grupal 
 
 

Nome do Jogo 1. A Bandeira do Grupo 

Material Necessário Papel grande ( cartolina ou papel de cenário), canetas/ tintas 

Duração previsível 20 a 30 minutos  

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede ao grupo que crie a sua bandeira, como 
quiser, usando, para tal, todos os materiais disponíveis. O grupo 
deve ter em conta na construção da bandeira os objetivos do 
trabalho que está a desenvolver e as características de cada um. 
A bandeira deve ser acompanhada do lema do grupo.  

Temas de Reflexão O sentimento de pertença; a importância de fazermos parte de 
um grupo; a identificação de cada um dos elementos com o 
resultado final; a importância da existência de um símbolo para o 
grupo… 

Outras Observações É importante colocar um tempo limite - adequado - para a 
realização da tarefa. 

 
 

Nome do Jogo 2. Um Puzzle Especial 

Material Necessário 1 cópia do Anexo 7 (ver anexo 7 fotocopiável dos “Anexos para 
os Jogos de Dinâmica de Grupo”) previamente cortada em 
pedaços, como peças de puzzle. 

Duração previsível 20 a 30 minutos  

Descrição do Jogo Com o grupo sentado em círculo em volta de uma mesa, o(a) 
dinamizador(a) coloca todas as peças no centro da mesa, com a 
parte em branco voltada para cima. Pede a cada elemento do 
grupo que tire uma peça à vez até que todas as peças acabem. O 
objetivo é montar o puzzle, mas com algumas regras: 
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1. só pode jogar um de cada vez, selecionando-se à sorte 
o(a) primeiro(a) a jogar e depois seguindo a direção dos 
ponteiros do relógio; 

2. quando chegar a sua vez de jogar, o(a) jogador(a) pode: 
a. ou jogar uma peça que encaixe; 
b. ou arriscar uma troca com algum(a) colega, que 

tem que aceitar a troca 
3. não podem falar durante o jogo; 
4. ganham 2 jogadores(as): o(a) primeiro(a) a ficar sem 

peças e o que puser a última peça que completa o puzzle. 

Temas de Reflexão O sentimento de pertença; a importância de fazermos parte de 
um grupo; como um puzzle se parece com a dinâmica de um 
grupo - o resultado final é mais que a soma das peças - a 
competição vs. a cooperação e a sua importância para as relações 
interpessoais, a estratégia adotada pelo grupo e como resultou 
para a concretização da tarefa. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 3. Escrever Bem nas Costas 

Material Necessário Folhas, canetas, fita-cola ou alfinetes para prender folhas às 
costas de cada 1 

Duração previsível 20 minutos  

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) prende uma folha às costas de cada 
jogador(a), assim como distribui a cada um(a) uma caneta. O 
objetivo é que cada jogador(a) escreva um elogio nas costas de 
todos os(as) outros(as). O(A) dinamizador(a) deve realçar que só 
se podem escrever elogios e que a tarefa só termina quando 
todos(as) escreverem nas costas de todos(as). Por fim, com o 
grupo em círculo, o(a) dinamizador(a) deve pedir a cada um(a) 
que olhe para a sua lista de elogios, que partilhe com o grupo os 
que quiser e que se manifeste sobre se concorda ou não com os 
elogios que lhe fizeram e porquê. 

Temas de Reflexão O sentimento de pertença; a importância de fazermos parte de 
um grupo; a importância de sermos elogiados(as) e de 
elogiarmos; a importância de pensarmos em coisas boas dos 
outros e de descobrirmos as coisas boas que os outros encontram 
em nós... 
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Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 4. Malabarismo Grupal 

Material Necessário 3 bolas com tamanho semelhante ao das bolas de ténis 

Duração previsível 20 a 30 minutos  

Descrição do Jogo Com o grupo disposto em círculo, cada pessoa diz o seu nome (se 
necessário). Na fase seguinte, o(a) dinamizador(a), dizendo o 
nome de uma das pessoas do grupo, atira-lhe uma bola. Esta, por 
sua vez, terá que passar a bola a outro elemento do grupo, de 
acordo com o mesmo processo, e assim sucessivamente. O(A) 
jogador(a) não pode passar a bola a nenhuma das pessoas que 
tem ao seu lado. Assim que a segunda pessoa passa a primeira 
bola, o(a) dinamizador(a) introduz uma segunda bola no jogo, 
atirando-a à mesma pessoa a quem atirou da primeira vez. 
Poderá existir um máximo de 3 bolas em jogo, simultaneamente. 
Cada vez que o grupo deixar cair uma bola, a dinâmica volta ao 
início. Quando o grupo consegue completar o jogo - que a bola 
passe por todos sem cair e respeitando todas as regras -, a última 
fase consiste em repetir uma vez toda a sequência sem enganos. 

Temas de Reflexão A importância de trabalhar em grupo, de estar atento ao grupo, 
de não perder o foco no outro (como quando estiverem com o seu 
tutorado…), a importância de ter uma estratégia e de a seguir... 

Outras Observações Se o grupo estiver com dificuldade em conseguir, o(a) 
dinamizador(a) pode parar o jogo e dar 2 minutos ao grupo para 
combinar uma estratégia, na qual o(a) dinamizador(a) não deve 
interferir. Pode, igualmente, pedir ao grupo que, uma vez 
combinada a estratégia, defina quantas tentativas quer ter. O 
jogo deve terminar após as tentativas definidas e, mesmo que 
não se tenha alcançado o sucesso na tarefa, esse facto deve ser 
integrado na reflexão. 

 
 

Nome do Jogo 5. Apanhados na Lama 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 a 20 minutos  
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Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede um(a) voluntário(a) para ficar a 
apanhar. Os(As) jogadores(as) que forem apanhados devem ficar 
parados(as) de pernas abertas como se estivessem presos(as) na 
lama. Os(As) jogadores(as) apanhados podem ser libertados(as) 
se outro(a) jogador(a) passar por baixo das suas pernas. O(A) 
jogador(a) que apanha, será substituído(a) sempre que conseguir 
apanhar pelo menos metade dos elementos do grupo. 

Temas de Reflexão Ganhar e perder, a importância de salvar os(as) colegas, 
desafiar/competir vs. cooperar/proteger... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 6. A Corrente 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador pede um(a) voluntário(a). Com o grupo de pé 
em roda, pede que dêem as mãos. O(A) dinamizador(a) deve 
fazer parte da roda para dar início ao jogo. O(a) voluntário(a) fica 
do lado de fora da roda, ao pé do(a) dinamizador(a). O(a) 
dinamizador(a) explica que vai passar a corrente - isto consiste 
em apertar a mão do(a) jogador(a) da direita, que deve fazer o 
mesmo ao/à jogador(a) da sua direita e assim sucessivamente, 
até que a corrente chegue de novo ao/à dinamizador(a). O(a) 
voluntário(a) deverá correr do lado de fora da roda e tentar 
chegar, de novo, ao lugar do(a) dinamizador(a) antes da corrente. 
Todos(as) podem experimentar o papel de corredor(a). 

Temas de Reflexão Como se posiciona o grupo perante o corredor, como se gere a 
competição dentro de 1 grupo, como se estimula alguém a fazer 
o seu melhor... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 7. O Segredo 

Material Necessário Papel e canetas 

Duração previsível 30 minutos 
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Descrição do Jogo O(A) dinamizador pede a cada elemento do grupo que faça uma 
lista das características que considera importante num(a) 
amigo(a) a quem possa contar um segredo. Depois, põe-se em 
comum as características que cada um(a) selecionou, devendo 
o(a) dinamizador(a) ir anotando numa folha grande (ou quadro 
branco se estiver disponível) as características partilhadas, de 
modo a que o grupo possa, em conjunto, ir tendo noção das mais 
escolhidas. A partir do quadro geral das caracteríticas, o(a) 
dinamizador(a) deve chamar a atenção do grupo para as 
características mais escolhidas, pedindo que cada um(a) que 
reflita sobre se tem aquelas características e se é ou não alguém 
em quem os outros possam confiar para contar um segredo. 

Temas de Reflexão A confiança em alguém, como escolher alguém a quem se pode 
contar um segredo, pensar sobre se é mais fácil julgar os outros 
do que a nós próprios(as), devemos contar todos os nossos 
segredos?, o público e o privado. 

Outras Observações O(a) dinamizador(a) pode aprofundar a dinâmica perguntando ao 
grupo que segredos devemos e não devemos guardar. Refletir 
com o grupo sobre a importância de procurar a ajuda de um 
adulto em quem se confie quando se tratar de um segredo difícil 
ou que ponha em causa o bem estar/segurança da pessoa. 

 
 
 
 

Nome do Jogo 8. O Hino do Grupo 

Material Necessário Papel e canetas 

Duração previsível 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede ao grupo que crie o seu Hino, 
salientando que pode usar o estilo de música que quiser e que a 
letra deve refletir a sua missão e as suas principais qualidades, 
interesses e objetivos enquanto grupo de Jovens Tutores(as). No 
fim, devem ensaiar e apresentar o Hino ao/à dinamizador(a).  

Temas de Reflexão Construir uma identidade de grupo e um sentimento de pertença, 
refletir sobre o percurso enquanto grupo e o que já conseguem 
identificar como as características e objetivos mais importantes 
do grupo. 

Outras Observações Se facilitar a dinamização do grupo, o(a) dinamizador(a) pode 
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propor que se façam 2 subgrupos - cada subgrupo faz o seu hino 
e, depois das apresentações, vota-se o melhor. 

 
 

Nome do Jogo 9. Somos mais do que cada Um(a) 

Material Necessário Folha grande para afixar, papel e canetas 

Duração previsível 40 a 45 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) desafia o grupo a refeltir sobre o que tem 
para dar e o que precisa do grupo. Para isso, numa primeira fase, 
entrega a cada elemento do grupo uma folha e uma caneta  e 
pede que cada um registe 3 recursos que tem para dar ao grupo 
e 3 necessidades que tenha e que ache que o grupo pode ajudar 
a melhorar. O(A) dinamizador(a) divide a folha grande afixada 
com uma linha na vertical. De um lado da linha escreve o título 
RECURSOS e do outro escreve o título NECESSIDADES. Cada 
participante vai, então, preencher a folha grande com os recursos 
e necessidades que escolheu. Finda esta fase, o(a) 
dinamizador(a) pede, então, um(a) voluntário(a) e pede-lhe que 
ligue um recurso do grupo a uma necessidade que esse recurso 
possa ajudar a resolver, explicando porquê. Se o grupo 
concordar. a linha é traçada. Outro(a) jogador(a) ocupa o lugar do 
primeiro e repete-se o processo, até que todas necessidades 
sejam colmatadas por recursos e se crie um quadro de ligações, 
devendo, então, o(a) dinamizador(a) chamar a atenção para como 
aquelas ligações representam todas as relações e ligações 
possíveis entre os elementos do grupo naquele contexto e tudo 
com que podem contar de uns em relação aos outros. 

Temas de Reflexão A dinâmica do grupo como fonte de recursos e apoio para cada 
um dos seus elementos, como são importantes e variadas as 
relações que estabelecem, como o grupo pode ser suporte e 
apoio, como cada um é diferente dentro do grupo e, ao mesmo 
tempo, contribuir para ele, com o grupo que forma é mais do que 
a soma do que cada um é... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 10. Na Berlinda 

Material Necessário Cadeiras 
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Duração previsível 60 minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo sentado em círculo, o(a) dinamizador(a) pede um 
voluntário para ir para o meio da roda. Explica que aquele(a) 
jogador(a) está na berlinda. Cada um dos outros elementos vai, 
à vez,  dizer-lhe uma qualidade e um defeito seu. Tanto o(a) 
jogador(a) que estiver a falar como o(a) jogador(a) que está na 
berlinda têm que se olhar nos olhos. O(A) jogador(a) que está na 
berlinda não pode fazer qualquer comentário ao que cada um(a) 
lhe diz. Do mesmo modo, nenhum(a) dos(as) restantes 
jogadores(as) pode fazer qualquer comentário àquilo que cada 
um(a) diz na sua vez. Quando todos os elementos do grupo 
tiverem falado, o(a) jogador(a) que está na berlinda pode, então, 
comentar, a pedido do(a) dinamizador(a) aquilo que ouviu. 
Este(a) jogador(a) senta-se, então, na roda e outro(a) jogador(a) 
voluntaria-se para a berlinda. 

Temas de Reflexão Aprender a criticar para ajudar a melhorar, a verdade e a 
sinceridade como base importante das relações, o confronto com 
a imagem que os outros têm de mim  e como isso me pode ajudar 
a mudar para melhor, saber escutar e como isso será importante 
para o papel de jovem tutor(a)(a).  

Outras Observações O(A) dinamizador(a) deve manter-se empático e no uso de todo 
o seu bom senso, bem como do conhecimento que tem do grupo, 
na gestão desta dinâmica. Jogo particularmente adequado para 
as formações intensivas. 

 
 

Nome do Jogo 11. Quem toma conta do meu balão? 

Material Necessário Balões - 1 por cada elemento do grupo; canetas (que escrevam 
nos balões). 

Duração previsível 60 minutos 

Descrição do Jogo Distribui-se um balão a cada elemento do grupo e pede-se que 
os encham. O(A) dinamizador(a) distribui as canetas e pede a 
cada participante que escreva o seu nome no balão, assim como 
desenhe um símbolo simples de que goste e que identifique 
aquele balão como seu. O(A) dinamizador(a) diz aos 
participantes que o seu principal desafio é tomar conta do seu 
balão até ao fim do jogo, sem deixar que nada lhe aconteça. Em 
seguida, pede a todos(as) os(as) participantes que caminhem 
pela sala brincando com o seu balão, sem o deixar cair ao chão 
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para que não rebente. Passado 1 minuto, o(a) dinamizador(a) dá 
a instrução para que escolham um par, e os dois elementos do 
par devem tomar conta dos 2 balões. Um minuto depois, nova 
instrução: todo o grupo deve, continuando a brincar com os 
balões, tomar conta de todos os balões sem deixar que nenhum 
caia ao chão ou rebente. Um minuto depois, o(a) dinamizador(a) 
dá a instrução de que recuperem os seu balão e se voltem a 
sentar. Pede ao grupo que fale um pouco sobre a experiência e 
sobre o que acham que ela tem a ver com ser jovem tutor(a)(a). 
Pede, então, que voltem a dar atenção aos balões e que cada 
um(a) escreva no seu balão um problema que tenha e que não 
saiba como resolver ou um que já tenha tido e ache que não foi 
bem resolvido. Depois, desafia cada elemento do grupo a decidir 
o que quer fazer com o problema que contou ao balão. Tudo é 
possível: esconder o balão, rebentá-lo, guardá-lo, confidenciar o 
seu balão a alguém do grupo ou a todo o grupo… O(A) 
dinamizador(a) deve realçar que qualquer decisão é válida e deve 
ser aceite por todo o grupo. 

Temas de Reflexão O que motivou a minha decisão, haveria outra decisão que me 
pudesse ajudar mais?, como ser capaz de a tomar?, como podem 
os outros ajudar se não peço ajuda, se não me der a conhecer?, 
como é a experiência de tomar conta?, a relação entre o que cada 
um(a) viveu no jogo e o papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações O(A) dinamizador deve manter-se empático e no uso de todo o 
seu bom senso, bem como do conhecimento que tem do grupo, 
na gestão desta dinâmica. Jogo particularmente adequado para 
as formações intensivas. 

 
 

Nome do Jogo 12. O Teu Lugar por um Sorriso 

Material Necessário Cadeiras 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) jogadores(as) colocam-se sentados em círculo. Pede-se 
um(a) voluntário(a) (ou nomeia-se alguém) para ir para o meio 
do círculo e retira-se a sua cadeira. O objectivo de quem está no 
meio é conseguir fazer rir algum dos elementos sentados, de 
modo a ocupar o seu lugar. Para tal, deve dirigir-se ao/à 
jogador(a) que escolher pedindo: “o teu lugar por um sorriso” e, 
enquanto diz isto, pode ir fazendo tudo o que quiser de modo a 
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fazer rir o(a) outro(a) mas em lhe tocar. Se o(a) jogador(a) 
interpelado conseguir responder, sem se rir, “Gosto muito de ti, 
mas tens que ir bater a outra porta”, fica sentado(a). Se não, vai 
para o meio, ocupando o(a) primeiro(a) voluntário(a) o seu lugar, 
e assim sucessivamente. O(A) dinamizador(a) reserva para si o 
papel de árbitro(a) e o jogo acaba quando o(a) dinamizador(a) 
assim o entender, em função da dinâmica observada no grupo. 

Temas de Reflexão A maior ou menor dificuldade em nos expormos; a capacidade 
que temos de fazer rir e a sua relação com as características 
individuais; diferentes formas de fazer rir; o humor e a diversão e 
a sua importância no desenvolvimento das relações 
interpessoais; a frustração de não conseguir; a flexibilidade para 
encontrar novas formas de interagir com o outro; a descoberta 
dos nossos limites e das nossas diferenças face aos outros; a 
importância do auto-controlo na gestão das nossas relações. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 13. Gostas do Teu Vizinho? 

Material Necessário Cadeiras 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) jogadores(as) colocam-se sentados em círculo (há menos 
uma cadeira do que o número total de participantes, incluindo 
o(a) dinamizador(a)). O(A) dinamizador(a) começa a explicar o 
jogo, exemplificando. Aproxima-se de um elemento do grupo e 
pergunta-lhe “Gostas do teu/tua vizinho(a)?”. Explica que se o(a) 
jogador(a) interpelado(a) disser que sim, todos(as) os(as) 
outros(as) jogadores(as) à exceção dos(as) vizinhos(as) 
daquele(a) jogador(a), se levantam e trocam de lugar, sendo que 
nunca podem passar para o lugar imediatamente ao lado. Se o(a) 
jogador(a) disser que não, então a pessoa que está no meio faz 
nova pergunta “Então, quem gostavas de ter como vizinhos(as)?” 
A pessoa interpelada deve, então, nomear uma característica que 
gostasse de ter nos seus/suas vizinhos(as): “ Gostava de ter 
como vizinhos(as) pessoas que… “ e completa a frase com a 
característica desejada, por exemplo, goste de gelados ou use 
calças de ganga ou seja inteligente… Todos os elementos do 
grupo que considerem ter a característica anunciada, se 
levantam e trocam de lugar, tentando ocupar os lugares que 
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obrigatoriamente são deixados vagos pelos vizinhos excluídos, 
ou qualquer outro lugar vago. Quem fica no meio, dá 
continuidade ao jogo sempre respeitando estas regras.  

Temas de Reflexão O humor e a diversão e a sua importância no desenvolvimento 
das relações interpessoais; a descoberta de diferentes 
características dos outros, a importância de manter a atenção ao 
que nos dizem; a importância destes temas no papel de jovem 
tutor(a). 

Outras Observações Este jogo pode tornar-se confuso, dependendo das 
características do grupo e o(a) dinamzador(a) pode precisar de o 
interromper para repôr a ordem; também é frequentemente 
preciso explicar as regras mais do que uma vez. 

 
 

Nome do Jogo 14. À Procura dos Sinais 

Material Necessário Marcadores (ou carimbos se disponíveis) 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) começa por lançar o mote do jogo, com o 
grupo em círculo: “Às vezes, as pessoas dão sinais de querer 
comunicar alguma coisa que nem sempre entendemos. Hoje 
vamos descobrir quem consegue descobrir mais sinais”. 
Distribui, então, um marcador (ou carimbo) a cada elemento do 
grupo e pede-lhes que se isolem um pouco uns dos outros e 
marquem numa parte do corpo - que se possa ver - um sinal com 
o marcador: pode ser só uma pinta ou outro símbolo qualquer. 
Quando todos(as) o tiverem feito, podem voltar ao seu lugar na 
roda. O(A) dinamizador(a) anuncia, então, que vão passear pela 
sala e tentar descobrir os sinais uns/umsas dos(as) outros(as). 
Sempre que alguém descobre um sinal de alguém, esse par deve 
parar e o “descobridor” põe o braço no ar para que o(a) 
dinamzador(a) vá confirmar a descoberta e anotar o ponto. 
Ganha o(a) jogador(a) que descobrir mais sinais, num tempo 
previamente estabelecido. 

Temas de Reflexão Em que estratégia pensaram para marcar os sinais, como 
tentaram descobrir os sinais dos outros, o que era mais 
importante - ganhar ou respeitar o outro?; e quando não se quer 
que os outros descubram os sinais?, e como é respeitar espaço e 
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privacidade nas relações com os outros; a ligação da experiência 
do jogo com o papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) deve estar atento às estratégias que vão 
sendo usadas para descobrir os sinais, dando espaço mas 
sabendo intervir caso alguém se sinta demasiado desconfortável 
com alguma abordagem. 

 
 

Nome do Jogo 15. Constrói?Destrói? 

Material Necessário Materiais para construir, como por exemplo peças de puzzle, 
blocos de madeira ou de espuma. 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em dois subgrupos: um 
subgrupo tem como missão construir alguma coisa à sua escolha 
com os materiais disponíveis e o outro subgrupo tem como 
missão impedir a construção. O(A) dinamizador(a) deve marcar 
previamente um tempo para a realização da dinâmica ou dá-la 
por terminada na altura em que considerar conveniente face ao 
modo como o grupo está a jogar. 

Temas de Reflexão O que sentiram face ao desafio do jogo, o que é mais fácil fazer: 
construir ou destruir, conseguem relacionar a experiência do jogo 
com situações que já tenham experienciado; como reagir quando 
alguém tenta “destruir” o que construímos, o que deve o jovem 
tutor(a) ajudar a construir. 

Outras Observações Esta dinâmica requer do(a) dinamzador(a) atenção ao grupo e às 
suas reações para, caso seja necessário, ajudar a contê-las. 
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“Para mim, ser jovem tutora é ser responsável, é aprender com os erros, é ergueres-te mais forte 
ainda que da última vez, é teres vontade de te superares e seres alguém que compreende os outros; 
por isso, eu gosto de ser jovem tutora”.  

Carolina F., 12 anos, Jovem Tutora há 1 ano

 

 

➔ Jogos para o Desenvolvimento da Confiança 
 

Nome do Jogo 1. A Queda da Árvore 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Formam-se pares. Os dois elementos de cada par colocam-se 
frente a frente, devendo um deles (a árvore), de braços cruzados 
sobre o peito e pés juntos, deixar-se cair para a frente, com o 
corpo rígido. O(A) parceiro(a) deverá amparar a queda, 
segurando o(a) participante que cai ao nível dos ombros, 
garantindo que este não dobra o corpo pela cintura. Uma vez 
amparada a queda, deverão retomar a posição inicial e repetir o 
exercício, procurando aumentar gradualmente a distância entre 
os dois elementos, sem nunca comprometer a segurança 
daquele que cai. Quem segura deve transmitir o maior 
sentimento de segurança possível promovendo, no entanto, a 
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progressão no risco. Quando assim o entender, o(a) 
dinamzador(a) deverá dar indicações para que se invertam os 
papéis. 

Temas de Reflexão O risco e o medo, sentir-se seguro(a) e inseguro(a) e como se lida 
com isso, como aumentar a sensação de segurança perante o 
risco (respeitar as instruções de segurança, por exemplo), confiar 
em mim e confiar no outro. 

Outras Observações Quando acaba a fase do jogo descrita, o(a) dinamzador(a) pode 
propor uma segunda fase em que os(as) jogadores(as) caem para 
trás. 

 

Nome do Jogo 2. O Pêndulo 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) participantes colocam-se em círculo, pedindo-se um(a) 
voluntário(a), que deverá colocar-se no centro, de olhos 
fechados (ou vendados), braços cruzados sobre o peito e pés 
juntos. A sua tarefa será deixar-se cair em qualquer direcção, 
com o corpo rígido e sem mexer os pés. Os restantes elementos 
deverão estar de braços esticados e mãos abertas com as palmas 
para a frente ao nível dos ombros. A estes(as) caberá a tarefa de 
receber e passar o(a) participante que está no centro que, deste 
modo, funcionará como uma espécie de pêndulo. A proximidade 
dos(as) participantes permitirá um menor tempo de queda e uma 
melhor cooperação na “receção” e no “passe”. Todos deverão 
passar pela posição central. 

Temas de Reflexão O risco e o medo, sentir-se seguro(a) e inseguro(a) e como se lida 
com isso, como aumentar a sensação de segurança perante o 
risco, confiar em mim e confiar no outro, a responsabilidade do 
papel de quem segura e protege o que está no meio, como o(a) 
Jovem Tutor(a) pode desempenhar o seu proporcionando desafio 
e proteção ao mesmo tempo. 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) deve intervir e, se necessário parar o jogo, 
caso os elementos que constituem a roda sejam agressivos com 
quem está no meio. 

 

Nome do Jogo 3. Passadeira Humana 
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Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) participantes colocam-se deitados no chão, virados para 
cima, encostados(as) uns aos outros com se fossem um tapete. 
Este tapete vai começar a funcionar. Começando numa ponta que 
se designa como a partida, o primeiro(a) jogador(a) rola por cima 
dos outros, com a ajuda destes, até chegar à outra ponta do 
tapete e, assim sucessivamente, até que todos(as) tenham 
rolado. 

Temas de Reflexão Confiar nos outros o suficiente para permitir o contacto físico, 
quais os limites desse contacto, o conforto e o desconforto da 
situação e como se lida com isso, saber dizer não, mas saber 
também arriscar. 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 4. Corrida às cegas 

Material Necessário Vendas (1 por jogador(a)) 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo À vez, cada elemento do grupo deverá vendar os olhos e 
percorrer, a correr, determinada distância, não superior a 3 
metros. O(A) dinamizador(a) coloca-se no fim do percurso, 
garantindo que estará ali para os(as) proteger. O jogo acaba 
quando todos os elementos tiverem experimentado. 

Temas de Reflexão Confiar em mim, como lido com o risco, o que posso fazer para 
me proteger quando conto só comigo, como pode o(a) Jovem 
Tutor(a) trabalhar esta noção com o(a) seu/sua tutorado(a). 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 5. O Guia e o Cego 

Material Necessário Vendas (1 por jogador) 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo Formam-se pares e explica-se que um(a) será o(a) cego(a) e será 
guiado(a) pelo(a) outro(a) que deve proporcionar-lhe, usando o 
toque e o movimento, o maior número de experiências diferentes. 
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Explica, ainda, que depois trocarão de papéis, e solicita a cada 
par que decida quem vai experimentar primeiro o papel de 
cego(a). O(A) dinamizador(a) dá cerca de 5 minutos de 
experimentação, após o que dá instrução para que troquem de 
papel. 

Temas de Reflexão O papel de ser cuidado e o papel de cuidar - qual deles cada 
um(a) mais gostou, como é importante confiar no outro para 
conseguir ter o prazer da experiência, a importância do medo e 
que estratégias cada um(a) conseguiu adotar para aumentar a 
sua confiança, experimentar o mundo doutra maneira e como 
isso nos ajudar a compreender e a integrar a diferença. 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 6. Trilha Cega 

Material Necessário Vendas (1 por jogador(a)) e mais 2 para marcar o início e o fim 
da trilha, cordel 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo A trilha tem que ser previamente montada pelo(a) 
dinamizador(a). Consiste em fazer um percurso com uma corda - 
os(as) jogadores(as) farão este percurso agarrados(as) à corda - 
que deve ser suficientemente comprido e atribulado (curvas, 
altos e baixos, subidas e descidas) para ser desafiante mas não 
em excesso para não ser frustrante. No início da trilha coloca-se 
uma venda pendurada na corda e faz-se o mesmo no final. 
Vendam-se todos(as) os(as) jogadores(as) que devem estar em 
fila e afastados(as) da trilha para não a verem antes de 
começarem a jogar. O(A) dinamizador(a) conduz os(as) 
jogadores(as), um(a) de cada vez, até ao início da trilha. Fá-lo(a) 
tocar na corda e na venda e diz-lhe que deve seguir sempre a 
corda sem nunca a largar até voltar a encontrar outra venda. Só 
aí pode tirar a sua venda. Com todos os participantes em jogo, 
o(a) dinamizador(a) deve manter-se atento ao grupo para que 
nenhum acidente aconteça, mas também para perceber como 
cada um(a) se posiciona perante este desafio. 

Temas de Reflexão Como foi a experiência para cada um(a), como é sentir o 
movimento de olhos vendados, quem conseguiu manter sempre 
a venda sem nunca tentar olhar para onde estava, que 
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estratégias usaram para aumentar a auto-confiança e superar o 
medo. 

Outras Observações Este jogo é particularmente adequado para as formações 
intensivas e é particularmente desafiador se a trilha puder ser 
montada ao ar livre. Se os(as) jogadores(as) forem mais de 8, 
será melhor que metade do grupo comece numa ponta da trilha 
e a outra metade na ponta oposta. O cruzamento dos(as) 
jogadores(as) a determinada altura do percurso acrescenta 
novas dimensões ao jogo. 

 

Nome do Jogo 7. A lagarta 

Material Necessário Vendas (1 por jogador(a)) 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O grupo é dividido em pequenos subgrupos (mínimo de 4 e 
máximo de 7 elementos por grupo). O(A) dinamizador(a) explica 
às equipas que vão fazer um percurso de olhos vendados, em fila 
indiana. Estarão em contacto uns/umas com os(as) outros(as) 
uma vez que cada elemento terá as mãos nos ombros do 
elemento da frente. Nunca se poderão largar nem falar durante 
o percurso e apenas o último elemento da fila terá os olhos 
descobertos. Assim, cada equipa deverá combinar um código 
que lhes permita perceber as diferentes direcções a tomar. O(A) 
dinamizador(a) dará cerca de 10 minutos para que as equipas 
combinem o código e depois pede a cada uma delas que nomeie 
o elemento que ficará sem venda e que, portanto, será o(a) guia 
do grupo. O(A) dinamizador(a) fala à parte com todos(as) os(as) 
guias indicando-lhes o percurso pelo qual devem conduzir a sua 
equipa. A partir deste momento, os(as) guias não podem trocar 
qualquer palavra com a sua equipa. Por fim, formam-se as 
lagartas e dá-se início ao percurso. Ganha a equipa que chegar 
primeiro ao fim do caminho definido. 

Temas de Reflexão A importância de confiar no(a) guia, a importância de cumprir as 
instruções combinadas para aumentar a confiança e a eficácia, 
assim como o sentimento de segurança e a dificuldade em fazê-
lo, confiar em mim e confiar no grupo, como se sentiu o(a) guia a 
relação dos vários papéis experimentados com o papel de Jovem 
Tutor(a). 
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Outras Observações A complexidade do percurso deve ser definida em função das 
características do grupo. 

 
 

Nome do Jogo 8. Desembaraça-te (a pares) 

Material Necessário Cordel ou fio de lã - pedaço de cerca de 1 metro para cada 
elemento do grupo 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O grupo é dividido em pares e é distribuído, a cada elemento, um 
pedaço de sisal. Um dos elementos do par deve atar uma ponta 
da corda a um dos pulsos e a outra ponta ao outro pulso. O outro 
elemento do par deve atar uma ponta da corda a um pulso e fazer 
passar a outra ponta por dentro da corda do seu par e só, então, 
atá-la ao outro pulso. As duas cordas ficam, assim, cruzadas. 
O(A) dinamizador(a) dará, então, a instrução de que os pares se 
devem tentar libertar um do outro sem desatarem os nós das 
cordas nem forçar a sua passagem pelos pulsos. Após cerca de 
5’, o(a) dinamzador(a) deve dar a solução a um dos pares e dizer-
lhe que pode ajudar os colegas, se quiser. Deixará, então, 
decorrer a dinâmica de entreajuda, até que todos os pares se 
tenham desembaraçado. 

Temas de Reflexão Como se posicionaram os pares perante a tarefa, organizar uma 
estratégia mas como se lida com frustração e com a descoberta 
dos nossos limites, como se usam os recursos e se distribuem (a 
partir da ajuda do(a) dinamizador(a) como geriu o grupo a nova 
informação), ser jovem tutor(a) é ser um recurso em quem se 
pode confiar? quem foi capaz de demonstrar isso? 

Outras Observações A solução consiste no seguinte: o elemento do par que passou a 
corda por dentro da do seu colega deverá, agora, pegar na sua 
corda e fazê-la passar por dentro da parte da corda que está 
atada no pulso do outro, puxando-a o suficiente para que caiba 
dentro dela a mão do seu colega. Se se afastarem um pouco, 
verificarão que se encontram libertos um do outro. 

 
 

Nome do Jogo 9. Desembaraça-te (em grupo) 

Material Necessário Nenhum 
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Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) participantes colocam-se em círculo de mãos dadas. 
Depois, aproximam-se, largam as mãos e estendem o braço 
direito para o centro da roda. Fecham os olhos e cada um agarra 
uma das mãos. Mantendo os olhos fechados, estendem a mão 
esquerda e o(a) dinamzador(a) deve fazê-los dar as mãos, 
garantindo que ficam suficientemente trocados. Após esta fase, 
abrem os olhos e afastam-se uns dos outros o mais que 
puderem. O objetivo é o de voltarem ao círculo inicial sem nunca 
se largarem. 

Temas de Reflexão Como organizar uma estratégia, respeitando as regras, perante 
a dificuldade, em quem se confia para orientar o grupo, que 
papéis podemos assumir perante uma situação difícil e quais 
aqueles que mais são confiáveis, como ajudar respeitando os 
limites mas estimulando a não desistir. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 10. Salto no Abismo 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Este jogo consiste num salto em altura para os braços dos 
restantes elementos do grupo. O(A) dinamizador(a) pede um(a) 
voluntári(a)o que se deve colocar de pé sobre uma superfície 
mais alta do que o nível a que irão ficar os braços dos colegas, 
mas não muito - pode ser em cima de uma mesa, de um muro. 
Os(As) restantes colegas colocam-se em duas filas, 
encostados(as) e virados de frente uns/umas para os(as) 
outros(as). Cada jogador(a) coloca o seu braço esquerdo no 
ombro direito do(a) jogador(a) que tem à sua frente. Em seguida 
coloca o seu braço direito sobre o cotovelo do seu braço 
esquerdo. forma-se, assim, uma rede em cima da qual o(a) 
jogador(a) que salta pode cair em segurança. O(A) jogador(a) 
deve, então, deixar-se cair para os braços dos(as) restantes. 
Pode cair de frente ou de costas - à sua escolha - mas terá 
sempre que cair direito, como se fosse uma tábua, e com os 
barços cruzados sobre o peito. Quem quiser experimentar, salta 
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e o jogo termina quando todos(as) os(as) que queiram o tiverem 
feito. 

Temas de Reflexão Confiança no grupo e em nós, como o grupo reage ao seu papel 
de proteger quem arrisca, como olhamos para nós e a 
experiência da dúvida da eficácia da proteção do grupo, como 
podemos mostrar aos outros que podem confiar em nós e como 
isso se reflete no papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 11. Elevação de Costas 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Formam-se pequenos grupos (aproximadamente 5 elementos) e 
pede-se um(a) voluntário(a) em cada grupo. Os restantes 
elementos deverão colocar-se de gatas, lado a lado. O(A) 
voluntário(a) terá, então, de se deitar sobre as costas dos(as) 
outros(as) elementos, de modo a distribuir o seu peso por todos 
eles(as). Os(As) participantes ajoelhados(as) passam o braço 
direito por cima do elemento deitado sobre as suas costas, de 
modo a segurá-lo. Deverão, então, levantar-se, sem largar o 
elemento que têm sobre si, procurando encontrar uma estratégia 
que permita colocá-lo em pé, garantindo a sua segurança. Todos 
os elementos deverão rodar pelas diferentes posições. 

Temas de Reflexão A organização do grupo; a estratégia delineada; a confiança nos 
outros; o prazer vs o medo de quem é levantado; a possibilidade 
de realizar em grupo uma tarefa que individualmente se tornaria 
complicada ou impossível; a importância de contar com os outros 
e dos outros contarem connosco. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 12. O Super Sopro 

Material Necessário 2 bolas de papel ou de pingue-pongue; materiais para marcar o 
percurso. 

Duração previsível 15 minutos 
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Descrição do Jogo Constrói-se um percurso no chão. 
Os(As) jogadores(as) ficam, dois a dois, à saída do percurso com 
a sua bola. Um(a) outro(a) jogador(a) marca o início da corrida, 
que consiste em ir soprando a bola para que ela se mova até à 
chegada, não podendo o(a) jogador(a) tocar na bola com 
qualquer parte do corpo. Se a bola sair do percurso, o(a) 
jogador(a) tem que a repor no percurso correcto também usando 
apenas o sopro. Ganha quem primeiro conseguir fazer chegar a 
bola ao final. 

Temas de Reflexão A impulsividade vs. a contenção, fazer depressa ou cuidar, a 
frustração de perder e como lidar com ela, as estratégias e o 
resultado associado, pensar antes de fazer e a importância da 
contenção e do auto-controlo, bem como de reconhecer os seus 
limites para o papel de Jovem Tutor(a). 

Outras Observações Vários(as) jogadores(as) podem jogar em simultâneo, caso se 
desenhem mais percursos. 

 
 
 

Nome do Jogo 13. A Travessia 

Material Necessário 2 bolas de papel ou de pingue-pongue; materiais para marcar o 
percurso. 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em duas equipas. Marcam-se no chão duas 
linhas paralelas, com uma distância entre elas de 50 a 70 cm e 
com um comprimento de cerca de 1,5m, que representarão uma 
ponte estreita (em alternativa, pode usar-se um banco corrido ou 
uma tábua). Cada equipa coloca-se em cada uma das entradas 
da ponte. As duas equipas são informadas que precisam de 
atravessar a ponte simultaneamente e em direcções opostas. 
Cada elemento que sair das linhas cai ao rio de águas 
tumultuosas e, consequentemente, sai do jogo. Ganha a equipa 
que conseguir chegar ao outro lado da ponte com o maior 
número de elementos. 

Temas de Reflexão Como as duas equipas podem cooperar ou competir, mas como 
precisam de confiar uns nos outros e ajudarem-se para 
conseguirem fazer a travessia, o papel do(a) Jovem Tutor(a) 
numa estratégia em que todos ganham... 



TOOLBOX ESCOLHAS – Ferramentas Pedagógicas, Partilha de Experiências 
Manual de Formação de Jovens Tutores 
 

59 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 14. Dança de Balões 

Material Necessário 1 balão para cada par 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em pares. Cada par tem um balão e deve 
organizar-se de acordo com as instruções do(a) dinamizador(a), 
sem deixar cair o balão. O(A) dinamizador(a) vai indicando 
diferentes formas como o par deve transportar o balão: com a 
testa, com o nariz, com os cotovelos, etc. Na última fase do jogo, 
cada elemento do par deve fazer ao outro uma massagem 
usando o balão. 

Temas de Reflexão As sensações associadas à experiência, deixar-se levar, deixar-
se cuidar, cuidar do outro. 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 15. A Teia 

Material Necessário Cordel 

Duração previsível 30 a 40 minutos 

Descrição do Jogo A teia deve ser montada previamente. Tem que ser montada 
entre duas árvores ou 2 postes. Atam-se 3 cordéis na horizontal 
entre os postes ou árvores. O cordel de cima deve ficar acima da 
cabeça do(a) dinamizador(a) e a cerca de 50 cm uns dos outros e 
do chão. Depois atam-se cordéis na vertical de modo a criar uma 
teia de buracos por onde passar o corpo de um(a) jogador(a). 
Podem fazer-se buracos mais largos, outros mais estreitos. 
Todos os(as) jogadores(as) se colocam de um dos lados desta 
teia e diz-se ao grupo que todos(as) devem passar para o outro 
lado da teia, usando os buracos disponíveis. Podem ajudar-se 
uns/umas aos(às) outros(as), mas não podem tocar no cordel. 
Assim que um buraco for usado, ele fica interdito e não pode ser 
usado por nenhum(a) outro(a) jogador(a). Quando um(a) 
jogador(a) atravessa a teia, não voltar ao outro lado. As 
estratégias a utilizar ficam ao critério do grupo, mas o jogo só 
termina quando todos(as) atravessam a teia. 
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Temas de Reflexão Segurança e insegurança, medo e confiança, o grupo como 
suporte, a confiança aumenta quando nos sentimos 
apoiados(as)? 

Outras Observações Jogo adequado para formação intensiva. 

 
 

“Para mim, o atelier de Jovens Tutores permite-nos ganhar maturidade, responsabilidade, etc. É 
um privilégio estar no atelier.”  

Melissa R., 13 anos, jovem tutor(a)a há 2 anos 

 

 

 

 
 

➔ Jogos para o Desenvolvimento da Liderança/Tomada de Decisão 
 
 

Nome do Jogo 1. Segue o Líder 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede o(a) voluntário(a) e convida-o(a) a sair 
da sala por uns minutos, explicando que quando regressar vai ter 
de tentar descobrir quem é o líder do grupo. Entretanto, já com 
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aquele(a) jogador(a) fora da sala, explica ao restante grupo que 
- está de pé em círculo - que deve escolher um líder; este fará 
sucessivos movimentos que os restantes devem imitar 
suficientemente depressa para não ser imediatamente claro 
quem está a comandar. Com tudo decidido, faz-se entrar o(a) 
jogador(a) que tinha saído. Este coloca-se no meio da roda e vai 
observando o grupo. tem 3 tentativas para descobrir o líder. Uma 
vez conseguindo ou esgotadas as tentativas, revela-se quem era 
e pede-se novo(a) voluntário(a) e assim sucessivamente. 

Temas de Reflexão A diversão como motor do grupo, o que é ser líder, como é tomar 
a decisão de arriscar, o medo de errar e como lidar com ele, 
ponderando as nossas decisões, mas não ficando paralisado por 
não as conseguir tomar. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 2. Uma Construção de Palhinhas 

Material Necessário 100 palhinhas, fita-cola e tesoura, papel e caneta 

Duração previsível 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em 2 subgrupos. Pede a cada 
subgrupo um(a) voluntário(a) que será o(a) observador(a) da 
outra equipa. Explica que cada subgrupo deverá construir, em 20 
minutos, com as palhinhas e a fita-cola algo que seja o mais alto 
possível, o mais sólido possível e o mais bonito possível, e cada 
observador(a) recebe uma folha e uma caneta para ir anotando o 
que de mais importante observa na forma como cada jogador(a) 
se organiza perante a tarefa. Dá-se início ao jogo e, passados 
alguns minutos (sempre depois do momento em que o grupo 
chega a uma definição da construção e da estratégia a utilizar), 
o(a) dinamzador(a) anuncia que, a partir daquele momento todos 
os(as) jogadores(as) devem pôr uma mão atrás das costas e 
trabalhar só com a outra. Findo o tempo, dá-se por terminado o 
jogo e avalia-se o resultado. Os(As) observadores(as) relatam as 
suas observações mais importantes e decide-se a equipa 
vencedora. 

Temas de Reflexão Tomar decisões - em função de mim e dos outros; os papéis que 
naturalmente assumimos e dos quais é importante ter 
consciência, a cooperação com estratégia de resolução de 
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problemas, a importância do líder. Será o(a) Jovem Tutor(a) um 
líder? 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 3. O dilema da Amélia 

Material Necessário 2 cópias do Anexo 8 (ver anexo 8 fotocopiável dos “Anexos 
para os Jogos de Dinâmica de Grupo”), canetas 

Duração previsível 30 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em 2 subgrupos e entrega-se a cada subgrupo 
o “Dilema da Amélia”. Cada subgrupo deverá encontrar a melhor 
solução para este dilema, seguindo as pistas que encontra no 
anexo. Por fim, põem em comum as suas ideias. 

Temas de Reflexão A dificuldade em tomar decisões, a diferença entre o certo e o 
errado, a influência da necessidade na tomada de decisão, assim 
como dos princípios e crenças; tomar decisões como processo-
chave do crescimento e a sua importância no papel de jovem 
tutor(a). 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 4. Dez para Três 

Material Necessário Folha grande para afixar, caneta 

Duração previsível 30 minutos 

Descrição do Jogo Cada elemento do grupo é convidado a encarnar uma 
personagem no seguinte contexto imaginário: dez pessoas 
precisam de apanhar um autocarro que parte dali a 5 minutos. 
Todos têm bilhete, mas houve uma confusão por parte da 
empresa e só há 3 lugares disponíveis para aquelas 10 pessoas. 
O autocarro seguinte para o mesmo destino só está disponível 
no dia seguinte à tarde. São, então, as seguintes as dez 
personagens que devem ser distribuídas pelos elementos do 
grupo: 
1 - A pessoa que chegou primeiro à fila; 
2- Uma criança que veio passar uns dias com os avós e vai ter 
com os pais que a esperam à chegada do autocarro; 
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3 - Um cientista que vai anunciar no dia seguinte de manhã, 
numa conferência, uma descoberta importantíssima para o futuro 
da humanidade; 
4 - Uma senhora idosa que via passar o fim de semana a casa do 
filho que não vê há muito tempo; 
5- Um soldado que tem o primeiro fim de semana livre em 3 
meses e quer ir ver a família; 
6 - O noivo que se atrasou na despedida de solteiro e que vai 
casar amanhã de manhã; 
7 - Uma grávida que quer ir ter o bebé à terra onde nasceu e 
cresceu; 
8 - Uma adolescente que combinou ir passar o fim de semana  a 
casa de uma amiga; 
9 - Um médico que veio ver um paciente seu amigo, mas que tem 
que voltar pois na madrugada seguinte está de serviço nas 
urgências do Hospital onde trabalha; 
10 - Uma testemunha de um crime que vai ser julgado em 
tribunal na manhã seguinte. 
Cada jogador(a) encarna, então, a sua personagem e argumenta 
a favor da mesma. Entre argumentos e contra-argumentos, o 
grupo deve decidir, antes do autocarro partir, quem deve ficar 
com os 3 lugares. 

Temas de Reflexão A dificuldade em tomar decisões, como as nossas experiências e 
aquilo em que acreditamos influencia as nossas decisões, a 
argumentação e a procura de consenso como processos 
inerentes à tomada de decisão, saber ceder. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 5. A Bomba 

Material Necessário 2 baldes, 2 cordas, fita-cola ou giz para marcar o campo. 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) deverá, previamente, ter preparado um 
campo para cada um dos subgrupos. Este campo será marcado 
no chão e terá uma forma quadrada, com cerca de 4 m2 de área. 
No centro do quadrado será colocado o balde.  
O(A) dinamizador(a) divide o grupo em pequenos grupos de não 
menos de 4 elementos e explica que no centro de cada um dos 
campos está uma bomba (balde). O objectivo do grupo será 
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retirar a bomba do campo, impedindo-a, assim de rebentar. A 
bomba rebentará num período de 15 minutos se não for retirada. 
Contudo, existem mais alguns cuidados a ter: (1) se alguém 
entrar dentro do campo, a bomba rebenta e (2) o grupo apenas 
pode usar uma corda (será entregue uma corda a cada um dos 
grupos, que deverá ter um comprimento superior ao do campo) 
para retirar a bomba, não podendo esta ser tocada de qualquer 
outro modo. Se a bomba cair dentro do campo ou for arrastada, 
rebenta. O jogo acaba quando o tempo se esgotar, quando a 
equipa conseguir retirar a bomba com sucesso ou quando a 
bomba rebentar. 

Temas de Reflexão A capacidade de encontrar uma estratégia de grupo; a 
necessidade de todo o grupo contribuir para a resolução da 
tarefa; os papéis atribuídos e escolhidos para cada elemento do 
grupo; a importância de concretizar a tarefa; o sucesso e o 
fracasso, as suas causas e implicações… 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode decidir dar mais do que uma tentativa 

 
 

Nome do Jogo 6. Uma Empresa em dificuldades 

Material Necessário Papel e canetas 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em 2 subgrupos. Explica que 
uma empresa que desenvolveu uma tecnologia inovadora, na 
luta contra uma doença, que pode salvar a humanidade, enfrenta 
um problema: os seus funcionários estão em greve porque 
desejam melhores condições de trabalho e a empresa tem que 
entregar uma encomenda no dia seguinte cuja produção não está 
completa e que, para além de poder salvar vidas, garantirá 
também uma entrada de dinheiro essencial para o 
desenvolvimento da mesma. O(A) dinamizador(a) dá 10 minutos 
a cada subgrupo para encontrar uma solução para este 
problema, após o que põem em comum as suas conclusões. 

Temas de Reflexão Como se resolvem problemas, como se pode encontrar soluções 
em que todos saiam a ganhar, como às vezes precisamos de 
ajuda para encontrar melhores soluções, como o(a) Jovem 
Tutor(a) também pode ter o papel de ajudar a encontrar a melhor 
solução... 
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Outras Observações O(A) dinamizador(a) pode propor um debate, em que 1 dos 
subgrupos representa os trabalhadores e o outro representa a 
direção da empresa. 

 
 
 
 

Nome do Jogo 7. O Debate 

Material Necessário Papel e canetas 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em 2 subgrupos. Atribui a 
cada subgrupo uma fação do debate, cujo tema é “Como se 
tomam decisões?”. Uma fação vai defender que o melhor é fazer 
e depois logo se vê o resultado (“quem não arrisca, não petisca”) 
e a outra defenderá que é importante pensar antes de agir… Cada 
subgrupo tem 5 minutos para preparar a sua argumentação, 
após o que se seguem 5 minutos de debate. O(A) dinamizador(a) 
poderá ser o(a) moderador(a) ou pedir 1 voluntário(a) de cada 
subgrupo, havendo, então, 2 moderadores(as). O debate durará 
cerca de 5 minutos, após o que todos(as) devem votar a fação 
vencedora, justificando. 

Temas de Reflexão Como se pode argumentar para apresentarmos os nossos 
pontos de vista, a comunicação é importante na resolução de 
problemas/tomada de decisão, como podemos mudar de 
posição/ceder quando percebemos que outra perspetiva faz mais 
sentido do que a que inicialmente temos... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 8. O Presente 

Material Necessário Uma caixa embrulhada com um chocolate dentro, música 

Duração previsível 5 a 10 minutos 

Descrição do Jogo O grupo coloca-se em círculo de costas uns para os(as) 
outros(as). O(A) dinamizador(a) mostra o presente e diz que não 
sabe o que tem, pode ser bom ou pode ser mau. Explica que vai 
entregar o presente a um elemento do grupo que o deve ir 
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passando para a direita. Todos os elementos do grupo devem ir 
passando o presente de mão em mão enquanto ouvem a música. 
Quando a música para, o(a) jogador(a) que tiver o presente na 
mão deve decidir o que fazer. Se decidir abrir, o jogo acaba e o(a) 
jogador(a) deve decidir o que fazer com o que encontra dentro da 
caixa; se decide não abrir, a música recomeça e retoma-se o 
processo até que alguém decida abrir a caixa. 

Temas de Reflexão Como decidir face ao desconhecido, a importância de arriscar vs. 
a importância de ponderar, a importância de nos deixarmos 
surpreender... 

Outras Observações - 

 

Nome do Jogo 9. O Teatro 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo O grupo é colocado perante a seguinte situação: Um(a) cliente 
foi à loja e comprou um brinquedo para o(a) filho(a). Quando 
chegou a casa, percebeu que o brinquedo estava estragado e 
voltou à loja para reclamar. O(A) dinamizador(a) pede 2 
voluntários(as): um(a) para fazer de cliente e outro(a) de 
funcionário(a) da loja. Deve seguir-se a dramatização do diálogo 
entre o(a) cliente e o(a) funcionário(a), sendo que o(a) 
dinamizador(a) relembra, à partida, que o objetivo é resolver o 
problema. Os restantes elementos do grupo são o público e o(a) 
dinamizador(a) explica que qualquer um(a) pode, a qualquer 
momento, pedir para substituir algum dos colegas na 
dramatização do seu papel, se considerar que tem uma melhor 
maneira de resolver a situação. 

Temas de Reflexão Decidir empaticamente, pondo-se na pele do outro, a 
importância das diferentes etapas de resolução de um problema, 
desde a sua identificação até à proposta de uma solução. 

Outras Observações Se o(a) primeiro(a) par for muito rápido(a) a resolver o problema, 
pode o(a) dinamizador(a) pedir outros(as) 2 voluntários(as) que 
têm que dramatizar o mesmo problema, mas têm que apresentar 
uma solução diferente. 
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Nome do Jogo 10. O Mapa dos Recursos 

Material Necessário Papel e caneta 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) distribui uma folha e uma caneta a cada 
elemento do grupo. Pede que cada um(a) organize uma lista de 
recursos, isto é, pessoas a quem pode, na sua vida recorrer para 
o(a) ajudarem a resolver um problema ou a tomar uma decisão 
difícil, indicando à frente de cada recurso o tipo de ajuda que 
normalmente lhe pede. 

Temas de Reflexão A tomada de decisão e a resolução de problemas não é fácil, mas 
é importante lembrar com quem podemos contar para nos ajudar 
e a sua importância para nós. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 11. A Galinha e os Pintos 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em duas equipas. Em cada 
uma delas escolhe-se quem vai ser o lobo e quem vai ser a 
galinha. Os restantes elementos serão os pintos. Todos os pintos 
de cada equipa se colocam atrás da respectiva galinha em fila 
indiana e agarrados pela cintura. O lobo de cada uma das 
equipas vai tentar apanhar (para tal basta tocar) os pintos da 
equipa contrária. Sempre que um lobo consiga apanhar um pinto, 
este último junta-se ao lobo que a sua equipa escolheu, 
agarrando-se a ele pela cintura. Os dois passam a poder tocar, 
mas não se podem largar. A galinha terá que defender os seus 
pintos, usando os braços como protecção, mas sendo que não 
pode agarrar nem empurrar o lobo que a ataca. Todos(as) se 
podem movimentar como quiserem, mas sem se largarem. Cada 
jogo durará cerca de 3 minutos e ganha a equipa que conseguir 
manter mais pintos protegidos. Sempre que uma fila de pintos se 
largar, a equipa perde imediatamente. Do mesmo modo, se uma 
fila de lobos se largar, a equipa donde veio o lobo perde. Quando 
alguma equipa perde do modo descrito ou acaba o tempo, pode 
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repetir-se o jogo com novos(as) participantes nos diferentes 
papéis. 

Temas de Reflexão Os diferentes papéis dentro de um grupo e a sua importância na 
resolução de um problema, como o estabelecimento de 
estratégias ajuda a pensar previamente num problema e a 
resolvê-lo... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 12. O Gato e o Rato 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo O grupo organiza-se em círculo e os seus elementos dão as mãos 
uns aos outros. O(A) dinamizador(a) pede um(a) voluntário(a) 
para ser o rato – este coloca-se dentro da roda. Em seguida, pede 
outro(a) voluntário(a) para ser o gato, colocando-se este fora da 
roda. O gato deve tentar apanhar o rato, entrando e saindo da 
roda. Os restantes elementos devem impedir o gato de apanhar 
o rato, levantando os braços para deixar o rato entrar e sair da 
roda quando necessário. Cada par dispõe de 1 minuto, após o 
que se troca de par, caso o gato não tenha conseguido apanhar 
o rato. 

Temas de Reflexão Os diferentes papéis dentro de um grupo e a sua importância na 
resolução de um problema, como o estabelecimento de 
estratégias ajuda a pensar previamente num problema e a 
resolvê-lo... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 13. A Ilha Deserta 

Material Necessário Papel e caneta 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em 2 subgrupos. Coloca-se aos grupos a 
seguinte situação: “Imaginem que vão fazer uma viagem 
surpresa, mas quem organizou a viagem não vos disse qual seria 
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o destino. Para além da roupa, vocês poderão levar 10 objectos. 
Escolham que objecto levariam, estabelecendo o grau de 
importância que atribuem a cada um”.  

Temas de Reflexão Estabelecer prioridades como estratégia na tomada de decisão,a 
importância do consenso, o papel do jovem tutor(a) na ajuda a 
pensar prioridades. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 14. Quem vai Comigo? 

Material Necessário Papel e Caneta 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Foi oferecida uma viagem de uma semana a cada elemento do 
grupo. Nenhum sabe para onde vai, mas sabem que terão 
alojamento, comida e roupa. Sabem também que cada um(a) 
pode escolher 6 pessoas que seriam as mais importantes para 
o(a) acompanharem nesta viagem. Cada elemento do grupo 
deverá, então, fazer uma lista das pessoas que levaria consigo, 
explicando porque levaria cada uma. Todos os elementos do 
grupo partilham as suas escolhas.  

Temas de Reflexão Escolher como competência importante na tomada de decisão,   
a importância dos nossos recursos... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 15. O Assassino 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Todos(as) os(as) participantes deverão circular livremente pelo 
espaço, durante todo o jogo, cumprimentando, olhos nos olhos, 
o maior número possível de elementos. O(A) dinamizador(a) 
deverá nomear, em segredo, 2 participantes para os papéis de 
assassino e detetive. Ao/À primeiro(a) caberá a tarefa de “matar” 
tantos(as) participantes quantos conseguir. Para tal, bastará 
piscar o olho, aquando do cumprimento. Os(As) participantes 
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que forem sendo vítimas do assassino, não deverão morrer de 
imediato, mas sim aguardar alguns instantes até se deixarem cair 
mortos. Ao/À detetive cabe a missão de identificar o assassino. 
Poderá fazê-lo caso este o tente matar, ou quando tiver a clara 
noção de quem ele é. Se falhar na sua acusação perderá o jogo; 
caso identifique o assassino com sucesso, sairá vencedor. 

Temas de Reflexão A importância de decidir com justiça, como tomar decisões 
precipitadas pode trazer resultados negativos... 

Outras Observações - 

 

“Acho que o atelier JOVENS TUTORES é muito fixe, mas também se tem que ser muito 
sério; eu acho importante porque nós vamos ajudar crianças, temos que ser exigentes”.  

Fábio N., 13 anos, Jovem tutor há 2 meses

 

 

➔ Jogos para o Desenvolvimento da Comunicação/ Escuta Ativa 
 
 

Nome do Jogo 1. O Pastor e as Ovelhas 

Material Necessário Vendas, giz para marcar os campos 

Duração previsível 20 a 30 minutos 
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Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) marca, previamente, no chão 2 campos de 
2mx2m. Divide o grupo em 2 subgrupos e atribui um campo a 
cada equipa. Explica que uma pessoa de cada equipa é o(a) 
pastor(a). Todas as outras são as ovelhas e vão estar vendadas, 
espalhadas pelo espaço. O objetivo é que cada pastor(a) recolha 
as suas ovelhas de volta ao seu campo, mas, para tal, apenas 
pode usar sons. Dá-se 5 minutos às equipas para combinarem a 
sua estratégia e escolherem o(a) seu/sua pastor(a). Depois, 
vendam-se os(as) participantes e o(a) dinamzador(a) espalha-os 
pelo espaço livre. O jogo termina quando todas as ovelhas estão 
recolhidas. 

Temas de Reflexão A importância de ouvir e de se focar neste sentido da escuta, 
como é difícil só ouvir, como é importante o papel de tomar conta 
e de zelar pelo bem estar do outro... 

Outras Observações O(A) dinamizador(a) deve manter-se atento(a) ao jogo para 
evitar acidentes; jogo particularmente adequado para formações 
intensivas. 

 
 

Nome do Jogo 2. Comunicação Confusa 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Formam-se pares, que se sentam frente a frente, dispostos no 
espaço de modo a haver alguma distância entre cada par. O(A) 
dinamizador(a) explica que o jogo tem quatro partes. Sempre que 
surja uma nova fase, ela será indicada e explicada pelo(a) 
dinamizador(a). O par deve escolher quem começa. Depois de 
todos(as) o terem feito, o(a) dinamizador(a) explica que o 
elemento que vai começar deverá falar ininterruptamente, 
enquanto o outro deve permanecer em silêncio e sem expressão. 
Na fase seguinte, trocam. Na terceira fase, devem permanecer 
em silêncio, sem expressão. Na quarta, falarão os(as) 2 ao 
mesmo tempo, mas não poderão entrar em diálogo. Cada fase 
durará cerca de dois minutos. Sempre que o tempo chegar ao fim, 
o(a) dinamizador(a) anuncia e explica a nova fase. O tempo de 
cada fase não é revelado ao grupo, para que o(a) dinamizador(a) 
possa geri-lo em função da reacção do mesmo. 
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Temas de Reflexão A impossibilidade de não comunicar, a dificuldade de não reagir 
ao outro, a importância do feedback na comunicação, as 
sensações associadas às falhas na comunicação, a importância 
de o(a) Jovem Tutor(a)saber dar feedback na comunicação com o 
seu/sua tutorado(a)... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 3. On e OFF 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo Pede-se aos/às participantes que peguem na sua cadeira e 
encontrem um lugar e uma posição que considerem confortável. 
Depois de todos(as) terem encontrado o seu lugar confortável, 
o(a) dinamizador(a) pede que fechem os olhos. Explica que vão 
sentir um sinal e que, quando o sentirem, devem começar a falar 
sem parar até sentirem de novo um sinal que os(as) faça parar. 
O(A) dinamizador(a) vai tocando nos(as) participantes para 
os(as) fazer falar e parar de falar, criando interrupções na 
comunicação, momentos de confusão e de silêncio. O Jogo deve 
terminar com todo o grupo em silêncio. 

Temas de Reflexão Os ruídos e falhas na comunicação, como é importante ouvir e 
ser ouvido, a diferença entre comunicar e falar, a importância do 
silêncio... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 4. Quem Conta um Conto... 

Material Necessário Uma notícia de jornal 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Pede-se um(a) voluntário(a). Os restantes elementos do grupo 
retiram-se da sala, por alguns instantes. O(A) dinamizador(a) lê 
em voz alta o texto para o(a) participante que se voluntariou e 
explica-lhe que ele(a) deve contar aquele acontecimento que 
ouviu à próxima pessoa que entrar na sala. De seguida, faz entrar 
o primeiro dos elementos que se haviam retirado e o anterior 
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conta-lhe o que se lembre da notícia que ouviu. Este segundo 
elemento repete o procedimento em relação ao terceiro e assim 
sucessivamente. O(A) último participante, após ter recebido a 
informação, deverá transmitir ao grupo o que reteve da 
mensagem. Por fim, o(a) dinamzador(a) relê o texto original para 
todo o grupo. 

Temas de Reflexão A perda e a transformação da informação; as perturbações na 
comunicação; a interferência de informação não pertinente; o 
essencial e o acessório; a atenção, concentração e memorização; 
os boatos – interferência do que se ouve dizer na tomada de 
decisões, a importância do(a) Jovem Tutor(a) garantir que 
entende bem quem ajuda... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 5. O espelho 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 5 a 10 minutos 

Descrição do Jogo Organiza-se o grupo em pares. Pede-se que, em cada par, se 
decida quem faz primeiro de espelho. O espelho deve, então, 
imitar todos os movimentos do seu par. Após 1 ou 2 minutos, 
o(a) dinamzador(a) dá a indicação para que troquem de papel.  

Temas de Reflexão A importância da comunicação não verbal e da sintonia na 
relação de ajuda, como é preciso acompanhar que ajudamos para 
o conseguirmos compreender... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 6. Papéis na Testa 

Material Necessário Papéis com instruções e fita-cola para os colar na testa de cada 
participante 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo em círculo e dando a indicação de que ninguém 
pode falar, coloca-se um papel na testa de cada participante. 
Estes papéis devem ter escritas instruções relacionadas com 
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comportamentos que os(as) outros(as) devem ter em relação a 
cada 1, por exemplo: dá-me carinho, adora-me, foge de mim, 
consola-me…. O(A) dinamizador(a) explica que que cada um(a) 
tem que adivinhar o que tem escrito na sua testa a partir do 
comportamento dos outros em relação a si. Quando achar que 
sabe, chama o(a) dinamzador(a). Se adivinhar, pode tirar o seu 
papel e continua em jogo cumprindo as restantes instruções. O 
jogo acaba quando todos(as) conseguirem adivinhar os seus 
papéis. Os(As) participantes só podem usar gestos, não podem 
falar. 

Temas de Reflexão A importância da comunicação não verbal, a importância de 
entender  outro na sua comunicação não verbal, diferentes 
formas de dizer aquilo que sentimos e de que precisamos... 

Outras Observações Se algum(a) participante estiver a demorar muito tempo a 
adivinhar, o(a) dinamizador(a) pode entrar no jogo, cumprindo as 
regras, para ajudar a que ele(a) adivinhe. 

 
 

Nome do Jogo 7. O Pântano 

Material Necessário Cadeiras 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Indica-se ao grupo um espaço grande na sala (todo o espaço da 
sala) e pede-se que cada um(a) leve a sua cadeira para o lugar 
que desejar e se coloque de pé em cima da mesma. Anuncia-se, 
então, que o chão se transformou num pântano cheio de 
crocodilos que, neste momento, estão dormir. A cadeira é o barco 
que permite a cada jogador(a) “navegar” pelo pântano, mas não 
pode haver barulho: se o grupo falar, arrastar a cadeira ou puser 
os pés no chão, os crocodilos acordam e a única forma de lhes 
escapar á voltar a pôr a sua cadeira no local inicial. O objetivo é 
que os(as) jogadores(as) consigam pôr os seus “barcos” em fila 
indiana no centro da sala (aqui, o(a) dinamizador(a) deve indicar 
o sítio da sala onde quer que a fila fique organizada, tendo em 
atenção a distribuição das cadeiras na sala), e organizados(as) 
em cima das cadeiras por ordem alfabética dos nomes. 
Esclarece-se as dúvidas do grupo, após o que se dá ordem de 
silêncio. Sempre que alguém falar, arrastar a cadeia ou puser os 
pés no chão, volta ao seu lugar inicial. 
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Temas de Reflexão A importância da comunicação não verbal, diferentes formas de 
comunicar, como encontrar formas adequadas de comunicar nos 
pode ajudar a criar relação, comunicação e confiança. 

Outras Observações O grupo pode demorar um pouco a perceber como vai cumprir a 
tarefa. O(A) dinamizador(a) deve ir repetindo as regras até que 
alguém tome a iniciativa de começar a organizar o grupo. 

 
 

Nome do Jogo 8. O Poder da Informação 

Material Necessário Cadeiras em número igual ao de participantes, espalhadas na 
sala em grupos de 2 e colocadas frente a frente, Cópia do 
Anexo 9 (ver anexo 9 fotocopiável dos “Anexos para os Jogos 
de Dinâmica de Grupo”), com os pedaços de informação 
recortados para entregar a cada participante. 

Duração previsível 15 a 20 minutos 

Descrição do Jogo Com a sala preparada, entrega-se um papel a cada participante 
e pede-se que cada um(a) escolha uma cadeira para se sentar. 
Explica-se que cada um(a) deles(as) recebeu um pedaço de uma 
informação muito importante e que o seu objetivo será o de 
reunir toda a informação. Podem falar todos(as) uns/umas com 
os(as) outros(as) mas a pares, sendo que rodam de par a cada 20 
segundos. O jogo acaba quando todos(as) souberem toda a 
informação. 

Temas de Reflexão As cadeias de comunicação, a informação que se ganha e que se 
perde na transmissão, a minha reação a saber uma coisa que 
mais ninguém sabe, como partilho informação, a relação com o 
papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 9. Ordens Esquisitas 

Material Necessário Um puzzle de não menos de 50 peças, cópia das instruções do 
Anexo 10 (ver anexo 10 fotocopiável dos “Anexos para os 
Jogos de Dinâmica de Grupo”) - 1 por jogador(a). 

Duração previsível 20 a 25 minutos 
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Descrição do Jogo Com o grupo sentado à volta de uma mesa no centro da qual 
estão as peças do puzzle com a imagem voltada para baixo, 
pede-se a cada jogador(a) que vá retirando peças à vez até que 
nenhuma reste. Distribui-se, então, uma das instruções a cada 
um(a) e diz-se que nenhum(a) deles(as) pode mostrar aquela 
instrução a nenhum(a) dos(as) outros(as). Explica-se que o 
objetivo  do grupo é montar o puzzle, sem falar, e sendo que 
ninguém pode tirar peças a ninguém. Ao mesmo tempo, têm que 
garantir que cumprem as instruções que receberam. O Jogo 
acaba quando o puzzle estiver completo. 

Temas de Reflexão Ruídos na comunicação, como estes ruídos podem dificultar a 
realização de uma tarefa, como o(a) jovem tutor(a) se deve focar 
na comunicação com quem ajuda... 

Outras Observações - 

 
 
 
 
 
 

Nome do Jogo 10. A Garrafa 

Material Necessário Uma garrafa vazia 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede ao grupo que se disponha em círculo 
e coloca no centro a garrafa deitada. Explica que vai fazer rodar 
a garrafa e que a pessoa para quem ela apontar deverá partilhar 
com o grupo uma coisa importante para si e que considere que já 
pode partilhar com aquele grupo. O jogo termina quando todo o 
grupo decidir. 

Temas de Reflexão O percurso que se tem que fazer com alguém para lhe contarmos 
coisas importantes, a relação que o(a) jovem tutor(a) deve criar 
com o(a) seu/sua tutorado(a) para que tal possa acontecer, 
comunicação e confiança... 

Outras Observações Este jogo é adequado para formações intensivas; também pode 
ser usado como instrumento de reflexão/avaliação. 
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Nome do Jogo 11. Uma Cadeia de Emoções 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) divide o grupo em duas equipas. Cada 
equipa senta-se em fila indiana, a uma distância de um metro 
entre si. Contudo, a disposição dos elementos na fila deve ser a 
seguinte: o primeiro elemento da fila está virado para a frente, os 
seguintes estão virados de costas uns para os outros. O(A) 
dinamizador(a) explica que vai dizer ao ouvido de cada um(a) 
dos(as) participantes da frente uma emoção e que este(a) deve 
transmitir para o elemento atrás dele essa emoção, mas usando 
só a expressão da cara. Essa expressão é passada por cada um 
dos elementos da fila até ao final. O último elemento tenta 
adivinhar a emoção. Na segunda rodada, o último elemento da 
fila passa para a frente e todos os outros trocam de lugar em 
função disso. Ganha a equipa que adivinhar mais emoções. 

Temas de Reflexão A importância da comunicação não verbal e como ela influencia 
a comunicação verbal, a importância de termos consciência da 
nossa expressão quando comunicamos... 

Outras Observações - 

 
 
 
 

Nome do Jogo 12. Lá vai Iogurte 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) dispõe o grupo em círculo e senta-se 
também na roda. Explica que vai passar uma informação para a 
sua direita, mas que, como é ele(a) próprio(a) a fonte de 
informação, cada vez que a informação é transmitida tem que 
voltar à fonte para garantir que é bem entendida. Demonstra, 
então, como se deve proceder:  
1- O(A) dinamizador(a) diz ao(a) jogador(a) da direita: Lá vai 
iogurte; 
2 - O(A) jogador(a) pergunta ao(a) dinamizador(a): Lá vai o quê? 
3 - O(A) dinamizador(a) responde: Iogurte! 
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4 - O(A) jogador(a) responde: Ah! Iogurte! 
Aqui, o(a) jogador(a) encontra-se em condições de passar a 
informação ao(a) jogador(a) à sua direita: 
1 - 1º jogador(a) diz ao/à 2º: Lá vai iogurte. 
2 - 2º jogador(a) pergunta ao/à 1º jogador: Lá vai o quê? 
3 - 1º jogador(a) pergunta ao(a) dinamizador(a): Lá vai o quê? 
4 - O(A) dinamizador(a) volta a esclarecer: Iogurte! 
5 - 1º jogador(a) esclarece o/a 2º: Iogurte! 
6 - 2º jogador(a) toma conhecimento: Ah! Iogurte! e, então pode 
passar a informação ao/à 3º jogador(a) - “Lá vai iogurte.” 
Repete-se todo o processo, com a pergunta “Lá vai o quê? a 
regressar sempre ao(a) dinamizador(a). 
Quando todo o grupo consegue fazer isto corretamente uma vez, 
segue-se a 2ª fase do jogo, em que o(a) dinamizador(a) passa a 
informação “Lá vai iogurte.” para a sua direita e a Informação “Lá 
vai bolacha” para a sua esquerda. O jogo termina quando o(a) 
dinamizador(a) consegue receber a bolacha pela direita e o 
iogurte pela esquerda. 

Temas de Reflexão A importância de garantirmos que entendemos o que nos 
querem dizer, a dificuldade de gerir muitas informações e de 
cadeias de comunicação em simultâneo e como gerir isso, a 
importância da comunicação clara no papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações Nem sempre os grupos conseguem concluir com sucesso o jogo. 
Quando se percebe que o grupo está a ficar demasiado frustrado 
com a situação, pode perguntar quantas mais tentativas querem 
ter e, mesmo que não consigam, o insucesso é integrado na 
reflexão. 

 
 
 
 
 
 

Nome do Jogo 13. Contar em Grupo 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) dispõe o grupo em círculo e explica que vão 
contar em grupo até … (número de elementos do grupo mais o(a) 
dinamizador(a)). Têm que contar os números de seguida (1, 
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2,3…), sendo que o(a) dinamizador(a) diz sempre o 1. Cada 
pessoa só pode dizer um número. Quando 2 pessoas disserem o 
mesmo número ao mesmo tempo ou quando uma das pessoas 
que estiver imediatamente ao lado de quem acaba de dizer um 
número, disser o número seguinte, o jogo começa de novo com 
o(a) dinamizador(a) a dizer o 1. Ninguém pode apontar para 
ninguém e não podem combinar nada antes de começar o jogo. 
O jogo acaba quando o grupo consegue concretizar o desafio ou 
quando se esgotam o número de tentativas que se possam 
combinar. 

Temas de Reflexão Dar atenção e focar-se no outro e a importância disso para o 
desempenho do papel de jovem tutor(a). 

Outras Observações Nem sempre os grupos conseguem concluir com sucesso o jogo. 
Quando se percebe que o grupo está a ficar demasiado frustrado 
com a situação, pode perguntar quantas mais tentativas querem 
ter e, mesmo que não consigam, o insucesso é integrado na 
reflexão. 

 
 

Nome do Jogo 14. Uma Ronda de Problemas 

Material Necessário Cópias de cada problema do Anexo 11 (ver anexo 11 
fotocopiável dos “Anexos para os Jogos de Dinâmica de 
Grupo”) 

Duração previsível 40 a 45 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em 2 ou 3 equipas e entrega-se a cada grupo 
uma cópia do Anexo 11. Pede-se a cada grupo que encontre uma 
solução para aqueles 3 problemas. Define-se o tempo que têm 
para isso, após o que partilham as diferentes soluções 
encontradas. 

Temas de Reflexão Avaliação conjunta das diferentes soluções encontradas, 
percebendo diferentes perspetivas e formas de abordar um 
problema, centradas na escuta ativa. 

Outras Observações Jogo particularmente adequado para formações intensivas. 

 
 
 

Nome do Jogo 15. No Lugar do Outro 
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Material Necessário Apresentação ao grupo do Anexo 12 (ver anexo 12 
fotocopiável dos “Anexos para os Jogos de Dinâmica de Grupo” 
- os instrumentos de escuta ativa). 

Duração previsível 60 a 90 minutos 

Descrição do Jogo Começa por apresentar-se ao grupo o Anexo 12 sobre os 
instrumentos de escuta ativa. Depois, pede-se a cada um(a) que 
pense num problema que tenha ou que tenha tido mas que ache 
que não ficou bem resolvido, e que não se importe de contar ao 
grupo. Preparam-se 2 cadeiras que se colocam frente a frente. 
Pede-se um(a) voluntário(a) para contar o seu problema e ele(a) 
deverá ocupar uma das cadeiras. Pede-se outro(a) voluntário(a) 
para ouvir o seu problema e tentar ajudar. Anuncia-se que cada 
interação dura 3 minutos. O restante grupo deve observar a 
interação sem intervir. Quando faltra 1 minuto, o(a) 
dinamzador(a) anuncia. O(A) dinamizador(a) deve terminar a 
interação com bom senso e não demasiado abruptamente. No 
final de cada interação, começa por se perguntar ao/à ajudado(a) 
como se sentiu, depois ao/à ajudante e, por fim, ao grupo como 
observou aquela interação. Faz-se uma síntese das ideias 
partilhadas e inicia-se uma nova interação, até que todos(as) 
tenham experimentado. 

Temas de Reflexão A escuta ativa na relação de ajuda, estratégias de ajuda. 

Outras Observações Jogo particularmente adequado para formações intensivas. 
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“Para mim, o significado de ser jovem tutor(a)a é ajudar as crianças que mais precisam, 
fazer formações que nos ajudem a ser melhores e perceber a lógica da vida”.  

Marina M., 12 anos, jovem tutor(a)a há 2 meses 
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➔ Jogos para o Desenvolvimento da Entreajuda 
 
 
 

Nome do Jogo 1. Uma Cama de Balões 

Material Necessário Balões, pelo menos 50. 

Duração previsível 30 minutos 

Descrição do Jogo Distribuem-se os balões pelo grupo e pede-se a cada elemento 
do grupo que encha os seus balões e os feche. Juntam-se todos 
os balões no chão. O objectivo é que cada elemento de cada 
equipa se possa deitar numa cama de balões, construída, de cada 
uma das vezes, pelos restantes elementos da mesma, 
rebentando o menor número de balões possível. 

Temas de Reflexão A capacidade/ dificuldade de arriscar e a influência da ajuda do 
grupo nessa decisão. 

Outras Observações Jogo particularmente adequado para formações intensivas. 

 
 

Nome do Jogo 2. A Ponte 

Material Necessário 1 cartolina, 1 fita-cola, 1 tesoura 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo Apresenta-se os materiais ao grupo e diz-se ao grupo que o seu 
objetivo é construir uma ponte com aqueles materiais. A ponte 
deve ser o mais bonita e o mais resistente possível, sendo que o 
resultado final deve aguentar o peso da tesoura sem cair. O 
grupo tem 15 minutos para a construção. Ao fim de 5 minutos, 
mais ou menos, o(a) dinamizador(a) diz que não podem falar e, 
ao fim de outros 2 minutos, acrescenta que cada um só pode usar 
uma mão. O jogo termina no final dos 15 minutos ou com a 
conclusão da tarefa. 

Temas de Reflexão As estratégias encontradas pelo grupo, como a entreajuda é 
importante para a realização de tarefas difíceis quando se tem 
um propósito comum, a resolução de conflitos e o apoio dos 
outros quando se tem vontade de desistir... 
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Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 3. Cegos, coxos e mudos 

Material Necessário Vendas, Cordel e um puzzle ou lego 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo Divide-se o grupo em 3 equipas e distribuem-se as peças de lego 
ou de puzzle pelas 3 equipas. Atribui-se, ainda um espaço a cada 
equipa que deverão ser afastados entre si. O espaço de 
construção é ainda outro, que se indica às equipas, também ele 
afastado do espaço das diferentes equipas. Informa-se que todas 
as equipas têm que construir o puzzle (ou uma casa com as peças 
de lego) no sítio indicado para o efeito. Todas as peças de todas 
as equipas têm que ser usadas e nenhuma equipa pode assaltar 
outra. O jogo terminará quando a construção estiver completa e 
todos os elementos do grupo estiverem juntos no espaço da 
construção. O(A) dinamizador(a) informa, ainda, que uma equipa 
é a equipa dos cegos, vendando todos os seus jogadores; outra 
a dos coxos e, nesta equipa, formam-se pares que têm os pés 
esquerdos de cada um atados; e, por fim, a dos mudos que não 
podem falar e têm boca tapada, com uma venda por exemplo. 
Informa-se de que dispõem de 20 minutos para concluir o 
desafio. 

Temas de Reflexão As estratégias encontradas pelo grupo, como a entreajuda é 
importante para a realização de tarefas difíceis quando se tem 
um propósito comum, a experiência de lidar com limitações, a 
resolução de conflitos e o apoio dos outros quando se tem 
vontade de desistir... 

Outras Observações Jogo que resulta melhor ao ar livre, uma vez que se pode criar 
maiores distâncias entre as equipas; jogo adequado para 
formações intensivas. 

 
 

Nome do Jogo 4. Chapéu dos Medos 

Material Necessário Papel, canetas e uma caixa ou chapéu 

Duração previsível 20 a 30 minutos 
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Descrição do Jogo Com o grupo em círculo, dá-se um pedaço de papel a cada 
participante e pede-se que cada um(a) escreva um medo. 
Colocam-se todos os papéis na caixa ou chapéu e, à vez, cada 
jogador(a) tira um papel e lê. Se for o seu, volta a colocá-lo no 
chapéu e tira outro. Quando todos(as) já têm o medo, pede-se 
que cada um, à vez, leia o medo que lhe calhou e fale sobre ele 
como se fosse seu, tentando dar soluções para 
resolver/enfrentar aquele medo. O resto do grupo pode ajudar. 
O(A) dinamizador(a) sintetiza e avança para o próximo(a) 
jogador(a), até que todos(as) tenham falado. 

Temas de Reflexão Saber ajudar de diferentes formas, ajudar a encontrar soluções 
para problemas, dar apoio às emoções e aos medos, o papel de 
jovem tutor(a). 

Outras Observações Se algum(a) jogador(a) revelar que o medo que está a ser 
discutido é o seu, o(a) dinamizador(a) deve aceitar e integrar essa 
revelação na discussão e na reflexão. 

 
 

Nome do Jogo 5. Skis 

Material Necessário 2 tábuas compridas e estreitas para fazer de skis, 4 cordas ou 
cordéis. 

Duração previsível 20 a 30 minutos 

Descrição do Jogo O grupo viajou até à neve. Têm que atravessar um lago gelado e 
não há outro caminho. todos têm que atravessar, usando os 
materiais disponíveis. O jogo termina quando todos tiverem 
atravessado. 

Temas de Reflexão Saber criar alternativas e trabalhar em conjunto como dimensão 
importante da entreajuda e do papel de jovem tutor(a) 

Outras Observações O grupo pode encontrar outras estratégias mas a maneira mais 
fácil é usar as tábuas e as cordas para fazer uma espécie de skis: 
põem-se as tábuas lado a lado, um(a) jogador(a) numa das 
pontas com um pé em cada tábua e outro(a), do mesmo modo, 
na outra ponta. Prende-se cada pé à tábua com cada cordel ou 
corda, de modo a que sobre cordel que os(as) jogadores(as) 
devem segurar nas mão. Podem subir 2 jogadores(as) para o 
espaço entre os(as) outros(as) 2, também com um pé em cada 
tábua. Coordenadamente, podem avançar em cima das tábuas, 
como se fossem skis. 
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Nome do Jogo 6. Dar e receber 

Material Necessário 6 pedaços de papel, dobrados ao meio ou com um risco ao meio 
como peças de dominó, para cada jogador(a) e canetas. 

Duração previsível 30 a 40 minutos 

Descrição do Jogo Distribuem-se as 6 peças por jogador(a) e uma caneta para cada 
1. Pede-se que construam as suas peças para este jogo de 
dominó - de um dos lados de cada peça devem escrever 6 
qualidades ou competências que considerem que tenham 
enquanto jovens tutores(as) e do outro lado de cada peça 6 
necessidades ou coisas que ainda precisam de melhorar. Assim, 
cada peça deve ter uma qualidade e uma necessidade. Informa-
se, então, os(as) jogadores(as) que vamos jogar dominó. O(A) 
jogador(a) que começa é designado pelo(a) dinamizador(a) e 
depois avança-se para a direita. Uma qualidade encaixa com uma 
necessidade, sendo que cada jogador(a) deve apresentar a sua 
peça quando a joga. Quando um(a) jogador(a) propõe um 
encaixe, deve explicar porque acha que esse encaixe faz sentido 
e ele só se efetiva quando todo o grupo concordar. Se o grupo 
não concordar também tem que justificar e o(a) jogador(a) volta 
a guardar a peça, passando a vez a outro(a). O jogo termina 
quando todas as peças estão encaixadas. 

Temas de Reflexão Saber o que se dá e o que se pode receber, pensar na importância 
do grupo e dos recursos na construção da entreajuda. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 7. Máquina Humana 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo O objectivo do grupo é construir uma máquina, à sua escolha; em 
que cada elemento passará a ser uma peça da própria máquina. 
O grupo deverá, deste modo, representar a máquina e o seu 
funcionamento e não explicá-lo. Para isso, organizar-se-á como 
quiser. Cabe ao/à dinamizador(a) ir chamando a atenção para 
alguns aspetos como: todos os elementos devem fazer parte da 
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máquina e ter nela uma função; os elementos do grupo devem 
dispor-se no espaço de acordo com a localização das peças da 
máquina; é importante representar os movimentos e sons da 
máquina; etc. 

Temas de Reflexão Pensar que a entreajuda funciona como esta máquina, onde 
todos juntos cumprem o seu propósito, mas cada um tem o seu 
papel... 

Outras Observações Esta atividade pode ser realizada com o grupo todo ou com 
pequenos grupos em simultâneo, em função do tamanho do 
grupo. A existência de mais de dez elementos por máquina pode 
tornar a execução da tarefa demasiado confusa. O tempo para a 
sua realização será determinado pelo(a) dinamizador(a) em 
função das características e da reacção do grupo. 

 
 

Nome do Jogo 8. O Carro 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo Esta dinâmica é semelhante à anterior, mas aqui o grupo tem 
representar um carro. Quem quiser começa, diz que peça do carro 
quer ser e porquê e coloca-se no espaço no sítio do carro onde 
aquela peça deverá estar. O(A) jogador(a) seguinte faz o mesmo 
e o carro vai sendo construído uma peça de cada vez. No fim, 
pode propor-se ao grupo que faça andar o carro, sendo que não 
se podem desligar. 

Temas de Reflexão Saber o que se dá e o que se pode receber, pensar na importância 
do grupo e dos recursos na construção da entreajuda. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 9. A Múmia 

Material Necessário Papel higiénico 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo O grupo deve percorrer uma determinada distância todos em 
bloco, sendo que, à volta daquele bloco, o(a) dinamizador(a) 
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enrola uma folha de papel higiénico que não se pode partir 
durante o percurso. Se se partir, o grupo volta ao início até 
conseguir. 

Temas de Reflexão Trabalhar em conjunto e cuidar do que é mais frágil, o(a) jovem 
tutor(a) como cuidador(a)... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 10. Uma história de Objetos 

Material Necessário Um saco opaco cheio dos mais variados objetos 

Duração previsível 15 minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo em círculo, o(a) dinamizador(a) passa o saco e pede 
a cada jogador(a) que retire de lá um objeto. Anuncia que cada 
jogador(a) passou a ser aquele objeto e vai contar a sua história: 
donde veio, por onde passou, qual a sua missão na vida, como 
chegou até ali, quem conhece naquele grupo, etc. O jogo termina 
quando todos os objetos tiverem sido apresentados. 

Temas de Reflexão Sair de uma posição de conforto e falar de mim doutra forma, 
pôr-me noutra perspetiva, noutro lugar, no lugar do outro e a 
relação disso com a criação de uma relação de ajuda. 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 11. Meu País, nosso Planeta 

Material Necessário Cartolinas e papéis de cores diferentes, botões, tampas, rolhas, 
palitos, folha grande para construir o planeta, etc.  

Duração previsível 45 a 60 minutos 

Descrição do Jogo O(A) dinamizador(a) pede a cada jogador(a) que usando os 
materiais disponíveis construa o seu país, pensando: que forma 
tem o seu país, quem lá vive, o que fazem as pessoas, quais as 
principais leis do país, onde vivem as pessoas, como se 
deslocam, o que não pode faltar, a coisa mais importantes para 
os(as) habitantes do país… Quando todos(as) tiverem terminado, 
devem organizar um planeta onde caibam todos os países, 
relacionando-os uns com os outros. 
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Temas de Reflexão Como sou e o meu papel no mundo e em relação aos outros, 
como ajudar a construir uma lugar melhor, como a entreajuda 
entre as pessoas pode contribuir para isso... 

Outras Observações Jogo adequado para formação intensiva. 

 
 

Nome do Jogo 12. Sentar em grupo 

Material Necessário Nenhum 

Duração previsível 10 minutos 

Descrição do Jogo O grupo tem que encontrar uma maneira de se dispor em círculo 
sentados ao colo uns dos outros. O jogo termina com o desafio 
completo... 

Temas de Reflexão A entreajuda para resolver um desafio, sentar ao colo como 
símbolo de cuidar e o papel do jovem tutor(a)... 

Outras Observações - 

 
 

Nome do Jogo 13. Cadeiras com música 

Material Necessário Cadeiras, música 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo Com o grupo sentado em círculo, o(a) dinamizador(a) explica que 
se vem levantar da cadeira e mexer-se no espaço fora das 
cadeiras ao som da música. Quando a música para, não podem 
ter os pés no chão (a instrução tem que ser dada precisamente 
assim). De cada vez, o(a) dinamizador(a) verifica se ninguém tem 
os pés no chão e, antes de repor a música, retira uma cadeira, até 
que não haja cadeiras. Na última rodada, reforça-se que a regra 
é não ter os pés no chão. 

Temas de Reflexão A entreajuda para resolver um desafio, o pensamento divergente 
e encontrar alternativas como dimensão importante do papel de 
jovem tutor(a). 

Outras Observações - 
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Nome do Jogo 14. Uma Corrida Lenta 

Material Necessário Cadeiras, música 

Duração previsível 10 a 15 minutos 

Descrição do Jogo Os(As) jogadores(as) vão fazer uma corrida. Esta é, contudo, uma 
corrida especial porque é lenta:  
Marca-se um ponto de partida e um ponto de chegada, com uma 
linha desenhada ou marcada no chão.  
Os(As) jogadores(as) devem colocar-se lado a lado, atrás da 
linha de partida. 
O seu objectivo é ir até à linha de chegada, sendo que tanto o(a) 
primeiro(a) como o último a chegar perdem. Quem perde, sai do 
jogo.  
Ganham os elementos que estiverem em jogo, quando já não for 
possível determinar quem é o(a) primeiro(a) e o(a) último(a) (por 
exemplo, se a determinada altura existirem, em jogo, apenas dois 
elementos, ambos vencem). 

Temas de Reflexão Como os(as) participantes se colocam perante o desafio, como a 
entreajuda poderia ou não ser uma estratégia para que ninguém 
ganhasse ou perdesse... 

Outras Observações - 

 
 

 

Nome do Jogo 15. Mantobol 

Material Necessário 1 bola, 1 manta ou pano grande, cordel 

Duração previsível 20 minutos 

Descrição do Jogo Monta-se o cordel entre 2 postes ou 2 árvores, mais ou menos à 
altura de 1 rede de voleibol. O grupo coloca-se de um dos lados 
do campo e todos(as) seguram o pano. Coloca-se uma bola em 
cima do pano de uma das equipas. O objetivo é que a equipa, 
sem largar o pano, mande a bola por cima do cordel e consiga 
apanhá-la do outro lado, até perfazer 10 pontos (cada sucesso 
equivale a 1 ponto).  

Temas de Reflexão A estratégia de equipa e de entreajuda para conseguir alcançar 
o sucesso neste desafio, como se superam as dificuldades, a 
frustração, a diversão como forma de facilitar a relação. 

Outras Observações - 
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“Para mim, os JOVENS TUTORES é um atelier onde nós podemos crescer enquanto 
pessoas e também fazer os mais novos Crescer”.  

Tiago T., 13 anos, Jovem Tutor há 2 meses 

 

 

III.2 - Filmes por Competência a Desenvolver 
 

 
Os filmes sãos bons instrumentos de dinamização de grupos, tanto para dar o mote de 
alguma sessão, como para serem base de debates, como para aprofundar algum conteúdo 
sobre o qual se queira refletir. Deixamos, em seguida, uma lista de filmes que podem ser 
usados pelo(a) dinamizador(a), organizados por competências a desenvolver. Os filmes 
podem ser bons instrumentos para a dinamização das formações intensivas. 
 
 

➔ Filmes para o Desenvolvimento do Auto-Conhecimento 
 

1. Divertidamente 
2. Lion 
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3. Pequena Miss Sunshine 
4. O Bom Rebelde 
5. Letra a Letra 
6. Um sonho Possível (the Blind Side) 

 
 

➔ Filmes para o Desenvolvimento das Relações Interpessoais/Coesão Grupal 
 

1. À Procura da Felicidade 
2. Sempre Amigos (The Mighty) 
3. Extraordinário (Wonder) 
4. O Clube dos Poetas Mortos 
5. Wall-E 

 
 

➔ Filmes para o Desenvolvimento da Confiança 
 

1. A Fantástica Fábrica de Chocolate 
2. Toy Story 
3. Mentes Brilhantes 
4. Invictus 
5. Ali 

 
➔ Filmes para o Desenvolvimento da Liderança/Tomada de Decisão 

 
1. Elementos Secretos 
2. O rapaz que prendeu o vento 
3. Homens de Honra 
4. Jogada de Risco 
5. Quem quer ser um milionário? 

 
➔ Filmes para o Desenvolvimento da Comunicação/Escuta Ativa 

 
1. Billy Elliot 
2. O Pequeno Marciano 
3. Chovem Almôndegas 
4. Robôs 
5. Patch Adams 

 
➔ Filmes para o Desenvolvimento da Entreajuda 
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1. Escritores da Liberdade 
2. Cadeia de favores 
3. Bom dia, Vietname! 
4. Quem se importa 
5. Zootopia 

 
 

“Para mim, para se ser jovem tutor(a), é preciso parar para pensar e não falar só por falar; 
precisamos de ser responsáveis.” 

Santiago F., 13 anos, jovem tutor(a) há 2 anos 

 

 
III.3 - 3 Sugestões de Planificação das Formações Intensivas 

 
Dadas as características específicas das formações intensivas, parece-nos adequado deixar 
exemplo de planificação destes momentos que, sendo de trabalho de grupo e de reflexão, 
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devem ser também momentos de diversão e de lazer, constituindo-se como “janela” para 
novas experiências. 
 
As planificações aqui apresentadas pressupõem a deslocação do grupo para outro contexto 
(2 dias, 1 noite). 
 
 

 
1ª Formação Intensiva - Escuta Ativa e Entreajuda 

 
Dia 1 
 
10h30 - Chegada ao Local de Formação 

11h00 -  Introdução: Explicação da Dinâmica dos 2 dias e divisão de tarefas 

11h30 - Avaliação do trabalho realizado ao longo do 1º período de formação - a partir de 
revistas, os participantes recortam imagens que lhes permitam completar o seguinte quadro, 
apresentado numa folha grande onde depois serão coladas as imagens: 

Este período aprendi que... Enquanto Jovem Tutor vou dar... 
  

Depois de tudo colado, os participantes falam sobre as imagens que escolheram. 

13h00: Almoço 

14h30:  Uma História com Objetos (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e 
Reflexão 

15h30: Quem Toma Conta do meu Balão (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e 
Reflexão 

16h30: Lanche 

17h00: Passeio pelo local de Formação/Tempo Livre 

20h00: Jantar 

21h30: Filme: “Escritores da Liberdade” e Reflexão 

23h30: Deitar 

 
 
 
Dia 2 
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9h00: Pequeno-almoço 

9h30: Dar e Receber (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

10h30: A Bandeira do Grupo (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

11h15: Pausa 

11h45: Constrói? Destrói?  (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

13h00: Almoço 

14h30: No Lugar do Outro (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

15h00: Distribuição dos(as) Tutorados(as) por cada Jovem Tutor(a). Os(As) tutorados são 
previamente selecionados pelo(a) dinamizador(a) e a distribuição é feita em comum com o 
grupo de jovens tutores(as), tendo em conta as as suas características e as das crianças que 
os mesmos vão ajudar.  

16h00 - Avaliação da Sessão e Regresso a Casa 

 
2ª Formação Intensiva - O Papel do(a) Jovem Tutor(a) 

 
Dia 1 
 
10h30 – Chegada e divisão de tarefas 

11h30 – Cada um(a) constrói um símbolo que represente o que já aprendeu sobre o que é 
ser um Jovem Tutor(a). Partilha em Grupo e Construção de um Cartaz com as principais ideias 
que acompanhará a formação. Sempre que alguém quiser, pode acrescentar, em qualquer 
altura da formação, uma aprendizagem sobre o papel de Jovem Tutor(a). 

13h00 - Almoço 

14h30 – Filme “À Procura da Felicidade” e Reflexão: construção de um cartaz em 2 grupos 
sobre o que o filme nos ensinou enquanto jovens tutores(as). Partilha no grande grupo. 

17h00 – Lanche 

17h30 – Tempo Livre 

20h00 - Jantar 

21h00 – Na berlinda (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 
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22h00 – Uma Cama de Balões (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

23h00 – Deitar 

Dia 2 

9h30 – Pequeno almoço 

10h30 – Uma Construção de Palhinhas (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e 
Reflexão 

11h30 – Trilha Cega (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

13h00 – Almoço 

14h30 – Chapéu dos Medos (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

15h30 – Voltar ao Cartaz das Aprendizagens sobre o Papel de Jovem Tutor(a) e Síntese 
Conjunta 

16h00 – Avaliação Final e Regresso a Casa 

 
 

3ª Formação Intensiva - O meu Futuro como Jovem Tutor 
 

Dia 1 
 
10h30 -  Chegada e Divisão de Tarefas 

11h00 – Avaliação do Trabalho desenvolvido - várias cartolinas com os seguintes títulos que 
devem ser afixadas: O que me correu bem? 

● O que me correu mal? 
● O que preciso de melhorar? 
● O que a formação precisa de melhorar? 
● Ser Jovem Tutor(a) é… 

Os(As) participantes vão andando pelas cartolinas e escrevem as suas respostas. Partilha e 
Reflexão em Grupo. 

12h00 – O Meu País, Nosso Planeta (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) 

13h00 – Almoço 

14h30 – Filme: The Blind Side (Um sonho possível) e Reflexão: Chegar a uma definição de 
relação de ajuda. 

17h00: Lanche 
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17h30: Criação de 1 anúncio, a pares, que mostre ao mundo porque o trabalho do(a) Jovem 
Tutor(a) é muito importante.  

18h30: Tempo livre 

20h00: Jantar 

21h30: Mercado das Trocas (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão  

23h00: Deitar 

 
Dia 2 
 
9h30: Pequeno-almoço 

10h30: Mantobol (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão  

11h30: Pausa 

12h00: Cada Jovem Tutor(a) recebe uma folha em branco na qual deve completar a seguinte 
frase para cada um dos restantes: “O… (nome de cada um(a) dos(as) restantes participantes) 
é um/a bom/boa Jovem Tutor/a porque…” Partilha em grupo e Reflexão. 

13h00: Almoço 

14h30: Jogo de Improviso: com o grupo em círculo, pede-se um(a) voluntário(a). Durante um 
minuto, aquele(a) jogador(a) deve falar sem parar sobre o seu futuro como jovem tutor(a). 
Todos(as) passam, à vez, pelo mesmo processo. Reflexão. 

15h15 - Escrever Bem nas Costas (ver Jogos de Dinâmica de Grupo deste Manual) e Reflexão 

16h00 - Avaliação Final e Regresso a Casa 
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“Para mim, ser jovem tutor(a) é uma grande experiência. Talvez uma das melhores experiências 
que já tive. É um trabalho de grande responsabilidade, que exige muita habilidade para lidar com 
crianças. Nos dois anos como jovem tutor(a), aprendi grandes lições de vida e ganhei mais 
maturidade.”  

Rafael F., Jovem Tutor durante 2 anos 

 

III.4 - Desafios de Continuidade na Formação de Jovens Tutores(as) 
 

 
Deixamos aqui algumas ideias de desafios de continuidade para Jovens Tutores(as) que já 
tenham um percurso longo como Jovem Tutor(a): 
 
1 - Organização de Estágios, em que os(as) Jovens Tutores(as) são convidados a planificar, 
dinamizar e avaliar algumas atividades com grupos de participantes mais novos, como, por 
exemplo, em atividades de férias ou em campos de férias. Este trabalho deve ser 
acompanhado por um(a) monitor(a) ou dinamizador(a) do grupo; 
2 - Convidar os(as) Jovens Tutores(as) para ajudarem um(a) monitor(a) a dinamizar 
determinado clube ou atividade ao longo de um ano letivo, integrando-o, igualmente, na 
planificação e avaliação da atividade; 
3 - Integrar os(as) Jovens Tutores(as) em atividades regulares como a dinamização de 
recreios, aumentando a sua participação e responsabilização. 
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IV. ANEXOS para os JOGOS de DINÂMICA de GRUPO 
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Anexo 1 - Mercado das Trocas 
 

 
Total de Pontos a Distribuir: 100 
 
 

Características Pontos 

1. Inteligência  

2. Persistência  

3. Alegria  

4. Frustração  

5. Tristeza  

6. Raiva  

7. Amor  

8. Amizade  

9. Raiva  

10. Sucesso  

11. _____________________  
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Anexo 2 - Um Corpo de Emoções 
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Anexo 3 - Eu num Brasão 
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Anexo 4 - A Linha da Vida 
 

 
 

 
 

Importância do acontecimento 
 
 

Idade 
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Anexo 5 - Anúncio de mim 
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Anexo 6 - Um Cartão de Cidadão Especial 
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Anexo 7 - Um Puzzle Especial 
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Anexo 8 - O Dilema da Amélia 

 
 
Amélia trabalha numa loja, num centro comercial. O seu marido está 
muito doente e precisa, para sobreviver, de uma operação muito cara, 
para a qual o casal não tem dinheiro. Um dia, a gerente da loja estava 
com pressa e encarregou Amélia de fechar a caixa da loja.  
 
Quando Amélia acabou de contar o dinheiro, percebeu que a quantia da 
caixa era exatamente a que lhe faltava para a operação do marido. 
 
Amélia pensa que a tentação é grande. Se ela tirar o dinheiro, o marido 
sobrevive, mas ela perde o emprego e vai presa… 
 
1- Qual é o problema da Amélia? 
 
 
 
2- O que está ela a sentir? Tentem nomear as emoções/sentimentos da 
Amélia. 
 
 
 
3 - O que deve Amélia fazer? Que soluções pode haver para o seu 
problema? 
 
 
 
 
4 - O que achas que farias se estivesses no lugar da Amélia? 
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Anexo 9 - O Poder da Informação 
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Anexo 10 - Ordens Esquisitas 

 
 
 
1- Sempre que alguém tocar na mesa ou nas peças, levanta-te. 
 
2- Sempre que alguém se levantar, canta “Heróis do mar, nobre povo”. 
 
3 - Sempre que alguém cantar, dá uma volta à mesa. 
 
4 - Sempre que alguém der uma volta à mesa, dá um salto. 
 
5 - Sempre que alguém saltar, bate palmas 3 vezes. 
 
6- Sempre que alguém bater palmas, assobia. 
 
7 - Sempre que alguém assobiar, bate à porta uma vez. 
 
8 - Sempre que alguém bater à porta, vai para debaixo da mesa durante 
3 segundos. 
 
9 - Sempre que alguém for para debaixo da mesa, conta até dez. 
 
10- Sempre que alguém contar até dez, diz o alfabeto. 
 
11- Sempre que alguém disser o alfabeto, toca no ombro de todos os 
outros. 
 
12 - Sempre que alguém te tocar no ombro, bate 1 vez na mesa. 
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Anexo 11 - Uma Ronda de Problemas 

 
 
Problema 1 
 

O animador de um grupo vai-se apercebendo de que há um dos participantes do 
seu grupo – o Ricardo (10 anos) - que é gozado pelos outros. Sempre que isto 
acontece, o Ricardo reage de forma agressiva, ameaçando ou chegando mesmo 
ao contacto físico. Hoje, mais uma vez, a cena repete-se, mas perante uma 
“boca” dos outros, o Ricardo anuncia, a chorar, que se vai embora – pega na 
mochila e desata a correr em direção à porta. Entretanto, todos se apercebem 
da situação e desatam a gritar que “o Ricardo vai fugir!”.  

 
 
Como pode o animador deste grupo resolver este problema? 

 
Problema 2 
 

O animador do grupo do José tem-se deparado com algumas dificuldades de 
comportamento do José – isola-se do grupo, diz que não quer fazer as atividades 
e/ou goza com os outros. Hoje, o José está particularmente calado. Não prejudica 
o grupo mas também não participa. Contudo, numa das conversas a propósito 
de uma das atividades, ele mostra-se triste e diz que tem um segredo que nunca 
contou a ninguém.  

 
 
Como pode o animador deste grupo resolver este problema? 
 
 

Problema 3 
 
O animador de um grupo está em dificuldades: já propôs ao grupo atividades 

diferentes em 3 sessões e o grupo tem sempre uma reação de oposição, dizendo 
que aquilo “é podre” e que não querem fazer. Hoje, mais uma vez, o animador 
propõe uma atividade e pensou que por ser desportiva, ia cativar o grupo, mas, 
mais uma vez, as reclamações repetem-se. 

 
 
Como pode o animador deste grupo resolver este problema? 
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Anexo 12 - No Lugar do Outro 

 
 

Os Instrumentos de Escuta Ativa 
 

Intervenções Exploratórias: servem para recolher mais informação sobre um 
problema ou questão. 
 
Exemplos: “Podes explicar-me um pouco melhor o teu problema?” ou “O que achas 
disso que está a acontecer?”  
 
Intervenções de Focagem: servem para focar a pessoa a ajudar em conteúdos 
importantes depois da partilha aberta de informação. Servem também para clarificar 
o que ouvimos ou ajudar a pessoa a resumir o que foi dito. 
 
Exemplos: “Se percebi bem, o que queres dizer é que…, é isso?” ou “Do que falámos 
até agora podemos concluir que …, concordas?” 
 
Intervenções Afetivas: são intervenções que garantem o clima de aceitação e de 
compreensão da pessoa, ajudando-a a partilhar as suas emoções/sentimentos. 
 
Exemplos: “Estou a sentir que te sentiste um pouco confuso” ou “Sinto que tentaste 
dar o teu melhor…” 
 
Intervenções de Confronto: são as intervenções que garantem o aprofundamento 
dos conteúdos, que provocam a “revisão” do que foi dito, que fazem a pessoa 
repensar, sem se ser agressivo. 
 
Exemplos: “Dizes que te sentiste mal, podemos tentar perceber porquê?” ou “Parece-
me que consideras que a tua tentativa correu mal?”  
 
Intervenções de Ligação: estas são as intervenções que motivam a pessoa a 
relacionar o que lhe está a acontecer com outras situações da vida, que reflitam sobre 
a possibilidade de mudança.  
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Exemplos: “Tentaste resolver o problema dessa maneira; costumas fazer sempre 
assim?” ou “Reparei, do que disseste, que gostas de ajudar; fazes isso com toda a 
gente?” 
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V. OUTROS ANEXOS 
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Anexo 1 - Conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento 
psicossocial da criança/jovem 

 
 
Crianças em Idade Escolar 
 

• O seu ponto de vista é o mais importante; 

• Começa a interessar-se pela escola e pelo mundo; 

• Gosta de aprender; 

• Gosta de jogos de regras; 

• Sabe o que está bem e o que está mal; 

• Analisa e critica o comportamento do adulto, manifestando a sua opinião; 

• É muito atenta à família, porque quer aprender a ser adulta; 

• Consegue perceber o que é a culpa e sente, muitas vezes, necessidade de pedir desculpa; 

• Os rapazes têm amigos rapazes e as raparigas dão-se com raparigas. 

 
Pré-Adolescentes 
 

• Interessa-se pelo mundo e é mais capaz de perceber o ponto de vista dos outros; 

• Entra em grupos de rapazes e raparigas; 

• Mostra interesse pelos outros e pelos seus sentimentos; 

• Dá muita importância ao sucesso naquilo que faz; 

• Discute pontos de vista mas é muito impulsivo; não gosta de ser contrariado; 

• É capaz de discutir questões sociais; 

• Gosta de jogos de grande grupo, sobretudo, de tudo o que é novidade; 

• Gosta de ser responsável e de ser tratado “como se fosse adulto”; 

• Revela maior capacidade de pensar sobre as coisas. 

 
Adolescentes 
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• Crescimento e mudanças rápidas no corpo; 

• Os pais deixam de ser a principal referência/modelo; 

• Dúvidas sobre o futuro e sobre si próprio; 

• O grupo de amigos torna-se muito importante; 

• Conquista da autonomia; 

• Insegurança sobre as suas capacidades; 

• Descoberta da sexualidade e das relações de namoro; 

• Frequente mudança nos “estados de espírito”; 

• Grande capacidade de olhar para o mundo, de entender outros pontos de vista e de formar 
opiniões conscientes. 

 

Anexo 2 - Planificar sessões com um grupo em função de objetivos 
 

 
Planificar sessões com um grupo de crianças deve ser feito em função de objetivos.  
 
A definição destes objetivos tem a com o conhecimentos que temos do grupo e com 
aquilo que percebemos que é importantes melhorar, mudar. 
 
Os nossos objetivos devem ser definidos de forma simples, clara e devem ser 
mensuráveis, isto é, devemos sempre tentar perceber se conseguimos de algum 
modo perceber/avaliar se concretizámos o objetivo que tínhamos traçado. 
 
Usa a seguinte ficha para tentar planificar uma sessão de 1 hora de dinamização de 
1 grupo de 12 crianças de 8 anos. 
 
 

Objetivos Recursos 
Necessários 

Atividades a desenvolver e 
sua descrição 

Duração 
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Anexo 3 - Dinamizar sessões com grupos de crianças - 
Recomendações 

 
 
Quando dinamizas sessões de jogo com grupos de crianças, deves lembrar-te das 
seguintes recomendações: 
 

➔ Escolher os jogos que consideras que melhor se adequem às características 
do grupo e aos objetivos da sessão; 

➔ Escolher os jogos com quais se sinta à-vontade, para te sentires seguro no que 
estás a fazer; 

➔ Transmitires as regras de forma clara e simples e garantires que o grupo as 
compreendeu; 

➔ As regras transmitidas não devem ser alteradas no decurso da atividade 
(excetuando aquelas que, propositadamente se alteram como parte do jogo); 

➔ O jogo a propor deve envolver todo o grupo e, se alguém não quiser jogar, 
deves encontrar um papel para esse elemento; 
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➔ O jogo termina com a conclusão da tarefa e/ou do tempo disponível para a 
mesma, previamente anunciado ao grupo. Deves estar atento ao grau de 
prazer/frustração do grupo e ir orientando a sessão em função disso; 

➔ É sempre recomendável preparar previamente alguns jogos alternativos, caso 
alguma proposta tua não se revele tão atrativa como tu achavas. É inútil 
insistires numa dinâmica que claramente não resulta com determinado grupo; 

➔ Deves colocar-te no espaço de modo a poderes observar todo o grupo, sem 
que ninguém se sinta alvo especial de atenção ou excluído da atenção;; 

➔ Um jogo deve ser fonte de diversão e de prazer. Assim, também tu te deves 
divertir com o que propões ao grupo;; 

➔ Tanto o jogo como a reflexão são espaços de aceitação de todos e deves ter 
atenção ao que fazes e ao que dizes para que todos se sintam acolhidos e 
integrados. 

 

Anexo 4 - Dinamizar reflexões com grupos de crianças - 
Recomendações 

 
 
Quando dinamizas reflexões com grupos de crianças, deves lembrar-te das seguintes 
recomendações: 
 

➔ Ter uma atitude de aceitação e de acolhimento de todas as ideias, tentando 
que todos os contributos façam sentido e se integrem na experiência vivida 
pelo grupo. Para que o grupo vá encontrando cada vez mais sentido na 
reflexão, é necessário que todos se sintam nela incluídos e suportados.  
Por exemplo, perante uma intervenção eventualmente menos adequada por 
parte de algum elemento do grupo, nunca devemos ter uma intervenção do 
tipo “isso não faz sentido”, mas antes uma do tipo “essa foi a tua experiência, 
obrigada. Mais alguém se sentiu assim?” 
 

➔ Deves equilibrar o modo de condução de reflexão entre a abertura à partilha e 
a focagem no que é importante, não perdendo de vista o objetivo com que 
planeaste a sessão.  
Por exemplo, se a determinada altura e a despropósito do que está a ser 
partilhado, algum elemento tiver uma intervenção do género “Nem sabes o 
que aconteceu hoje no intervalo do almoço”, não deves, naquele momento, 
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ceder à curiosidade e permitir na reflexão aquele assunto não relevante; assim, 
poderás ter uma intervenção do tipo “podemos falar disso daqui a um pouco, 
no recreio; agora gostava que voltássemos a pensar sobre o que estávamos a 
falar…”; 
 

➔ Deves estar disponível para o grupo, aprofundando temas e conteúdos que o 
grupo partilhe.  
Se alguém dissesse “eu tive medo, porque ainda tenho medo do escuro” não 
podias ter uma atitude de fingir que não ouviste, nem de mudar de assunto ou 
de recolher outras opiniões no grupo. Uma intervenção deste tipo requer que 
mostres empatia e disponibilidade para escutar. Uma intervenção adequada 
poderia ser “todos temos medo; o medo faz parte de nós; queres falar um 
pouco mais sobre esse teu medo?”. 
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nts/248/2000_01_TXT7.pdf 
 

● (4) Freire, 2001, cit. por MICHELETTO&LEVANDOVSKI: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1448-8.pdf 
 

● Dinâmicas para o Internato – Manual de Apoio, Novos Alvos, Formação e Animação, 

Lda, 2005, não publicado 

 

● Manual TASSE com Direitos,  

http://www.programaescolhas.pt/recursosescolhas/competencias/tasse-com-

direitos 

● Manual UMA ESCOLHA de FUTURO, 

https://issuu.com/comunicacaope/docs/manual_uma_escolha_de_futuro_-_t_cnicos 
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