
Workshop  

Durante a realização deste projeto foi realizado um workshop. Este consistiu 
em diferentes atividades de Team-Building com o objetivo de fortalecer as 
relações interpessoais entre a turma, desenvolver competências como 
pensamento crítico e criativo, comunicação, gestão do tempo e resolução 
de problemas. 

Para iniciar o workshop dividiu-se a turma por grupos ( o ideal são grupos 
de 4 a 5 membros) 

As atividades realizadas foram as seguintes: 

1. Escrever uma palavra (exemplo de palavras: grupo, líder, skills,…) com uma 
caneta amarrada por vários fios podendo apenas cada membro tocar na 
ponta dos fios para controlar a caneta  

 
Material necessário :  
• canetas grossas 
• Fios 
• Papel A3 

                  
Quem conseguir escrever duas palavras mais rápido ganha o ponto 
Atenção: todos os membros da equipa têm de segurar na ponta do fio e não 
podem ir mais perto e nunca podem largar o fio 
 
 
2. Conseguir chegar de uma marca até um certo lugar com a ajuda de 2 
bancos de ginásio, sempre com todos os membros do grupo em cima dos 
bancos (ir passando-os até ao outro lado).       
 
Material necessário: 
• bancos de ginásio 
• cronómetro 
 
Atenção - quem cair perde (recomeçam ou ficam com 0 pontos) 
                -todas as equipas devem ter um minuto antes da atividade para 
poderem discutir qual a técnica que pretendem adotar  
 
3. Uma pessoa de cada equipa é vendada e deve encontrar um objeto num 
“campo minado” (feito com pinos de ginásio ou outro objeto) enquanto os 



outros membros da equipa dão direções, a pessoa vendada não pode tocar 
nos pinos ou perdem pontos (cada equipa começa com 10 pontos, e por 
cada pino que tocar perde um ponto) 
 
Material necessário: 
• garrafas de água (neste caso era o objeto a encontrar mas pode ser 

utilizado qualquer outro objeto)  
• vendas    
• pinos    

 
4. Criar uma torre de copos (três copos na base, dois no meio e um no topo) 
no entanto não podem tocar nos copos apenas podem usar um elástico 
preso a várias cordas (cada membro apenas pode tocar na ponta dos fios 
para controlar o elástico e os copos). Os pontos são distribuídos pelas 
equipas de acordo com o tempo levado. 
 
Material necessário: 
• corda 
• copos de plástico 
• elásticos 
 
No final das atividades é feita a contagem dos pontos e dado um prémio à 
equipa vencedora. 
 
Depois das atividades foram feitas algumas perguntas à turma como: 
 
• Como descreverias a tua relação com os membros do teu grupo 

inicialmente? 
• Depois das atividades como descreverias a tua relação com os 

membros do teu grupo? 
• Quais as dificuldades que sentiram durante a realização das atividades. 
• Consideram que a vossa equipa evoluiu em relação à organização e 

comunicação ao longo das atividades. 
• Consideram que elegeram um líder, ou alguém destacou-se no vosso 

grupo como tal? 
• Alguém do vosso grupo vos surpreendeu durante as atividades? 
• Para a equipa que ganhou - o que é que acham que fizeram de diferente 

das outras equipas que vos fez ganhar? 

 

 



Algumas das conclusões a que chegamos foram: 

 Apesar da relação inicial que existia entre cada grupo ser bastante positiva, 
foi verificado uma melhoria em termos de comunicação dentro da equipa 
ao longo da realização das atividades e consequentemente uma realização 
mais fácil das mesmas. 

Não houve grandes dificuldades na realização das tarefas, apesar de 
obviamente existirem algumas atividades mais difíceis. 

No geral, equipas onde alguém assumiu um papel de liderança obtiveram 
melhores resultados. 

Em relação à equipa vencedora verificou-se que realmente esta equipa se 
destacou em termos de comunicação, onde os membros ouviam-se uns 
aos outros dando a sua opinião quando necessário e mostraram-se 
bastante calmos na realização das atividades. 

 


