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A atividade consiste na tradução de frases do Crioulo de Cabo-Verde e Guiné-Bissau, para 

Português, sendo que estas estarão inscritas em Cartolinas. 

As palavras traduzidas em Português estão escritas em pequenos cartões com fita-cola no seu 

verso, para que os participantes possam coloca-las no lugar que correspondem. Esta primeira parte da 

atividade é realizada a pares e tem uma duração de cerca de 10 minutos.  

Nos últimos cinco minutos expõem a sua opinião sobre a importância do conhecimento da cultura 

e da língua Crioula e, por outro lado, dão as suas perspetivas acerca do breve momento de aprendizagem 

da língua. 

 

O primeiro momento, consiste em perguntar o que é o zapping, se costumam fazer zapping, que 

canais os atraem mais e porquê. 

O segundo momento consiste em juntar um grupo de 5 pessoas no máximo. Uma das pessoas faz o 

zapping e as restantes são televisões. A ideia é fazer com que cada televisão tenha um canal diferente 

ligado, e poderão funcionar todas ao mesmo tempo, como pode haver apenas uma em funcionamento. 

Para ligar ou desligar a pessoa que está a fazer zapping só tem de tocar no ombro da televisão/canal que 

quer ver ligada ou desligada. Os canais podem ser de qualquer tipo: Alimentar, Informativo, Musical, 

Religioso, Entretenimento, Ficção, Sexual, Moda, entre outros, fica à escolha de cada televisão. 

A atividade tem uma duração máxima de 10 minutos, sendo que entre 2 a 4 minutos as pessoas o 

canal que vão interpretar sem revelar a ninguém. Só revelam quando a sua televisão for ligada pelo toque 

da pessoa que está a fazer zapping. 

 

 

A atividade permite uma recolha de ideias sobre este tema, podendo estas mesmas ideias são escritas 

e/ou desenhadas antes e depois de ser vista a exposição. 

Através de um papel de cenário seria colocada a questão no centro e todos/as poderiam 

escrever/desenhar o que na sua perspetiva é o desenvolvimento, onde seria pretendido que alguns 



 
 

alunos/as escrevessem/desenhassem esta ideia antes de ver a exposição e outros depois de ver a 

exposição. 

Através da recolha das palavras escritas/desenhos, onde se pretende perceber qual a ideia dos 

alunos/as sobre este conceito antes de entrar na exposição e depois de visualizar/refletir sobre a mesma. 

 

 Esta atividade consiste na realização de algumas perguntas ou frases sobre o tema 

“igualdade”, que estão expostas em 4 cartolinas, na sala de Exposições.  

As perguntas/frases serão as seguintes:  

1. Para mim a igualdade é…  

2. De que forma posso promover a igualdade?  

3. A igualdade e a animação completam-se de que forma?  

4. A igualdade pode-se ver quando…  

 

Primeiramente, pede-se aos participantes que se dirijam às cartolinas expostas, de modo a 

escolherem aleatoriamente quais as cartolinas onde querem escrever. Cada participante dá a sua opinião 

em cada questão. 

De seguida, todos leem as respostas dadas pelo grupo, e tiram algumas ideias ou respostas que 

lhes agradam. 

Posteriormente, é solicitado ao grupo que fale e exponha as suas ideias relativamente ao tema e à 

atividade. 

 

Para esta atividade é necessário ter um fio que fará de cabo elétrico, e as folhas que têm escrito 

alguns conceitos da exposição, deverão ser dobrados e pendurados no fio, devendo estas ter 0,5m de 

intervalo, sendo que a falha de energia ocorrerá quando se cortar o fio no ponto médio entre dois 

papéis/conceitos. 

Seguidamente, divide-se os participantes em dois grupos e explicar que existe uma central elétrica que 

gera energia negativa, existindo falhas recorrentes na mesma. Os participantes interpretarão o papel de 

técnicos e deverão, como tal, reverter a energia negativa por positiva.  



 
 

Quando ocorre uma falha de energia, um elemento de cada grupo pega numa parte do fio e unem-nas para 

voltar a fluir temporariamente, sendo que para remediar a falha deverão, em 5 minutos, encontrar 

soluções para os dois problemas apresentados. A solução encontrada deverá ser colocada no ponto onde 

se uniu o fio. 

A atividade termina quando não houver mais problemas para resolver. 

 

O processo da atividade é do género do “jogo da Forca”, em que a pessoa tira um papel com a 

palavra dentro do saco. E numa cartolina coloca os traços correspondentes à palavra que saiu e os 

restantes participantes adivinham a palavra que saiu. E seguidamente os participantes comentam a 

palavra que saiu. 

 

A atividade consiste na disposição dos participantes para encontrarem uma palavra associada ao 

Desenvolvimento, de acordo com os 6 sentidos (tato, olfato; paladar; audição, visão, tato e cérebro). 

Posteriormente os participantes terão de colocar numa cartolina branca as palavras que disseram, 

intimamente ligadas ao conceito de Desenvolvimento. 

 

Prepare 3 ou 4 frases controversas relacionadas com o tema Liberdade, por Exemplo, "não devia 

haver limites para a liberdade de expressão". 

Desenhe uma linha no chão com giz ou fita-cola. 

Explique que à direita da linha devem ficar os que concordam com a afirmação e esquerda os que 

não concordam. A distância em relação à linha representa o grau de concordância ou de discordância, ou 

seja, quanto mais distante estiverem da linha mais concordam ou discordam da afirmação. As paredes são 

o limite! Se estiverem na linha significa que não têm opinião formada sobre o assunto. 

Leia a afirmação em voz alta. 

Peça aos participantes que se coloquem nas suas posições de concordância ou de discordância. 

Vá convidando os participantes a explicar o porquê da sua posição. 

Deixe que todos os que quiserem falem; no final, pergunte se há alguém que queira mudar de 

posição. 

Quando os que quiseram mudar, tiverem mudado, pergunte-lhes a razão da sua alteração. 

Leia outra afirmação. 



 
 

 

 
 

Sendo o desenvolvimento local da responsabilidade do Estado, da sociedade 

em geral e das comunidades em particular, como se pode operacionalizar? 

Não haverá conflito de interesses (económicos, sociais, culturais)? 

As estratégias a adotar ou as adotadas para o desenvolvimento local preveem 

um desenvolvimento socialmente justo? Quem faz a gestão? Quem avalia? 

Em momentos de crise profunda (valores, económica, social, etc.) a 

operacionalização do desenvolvimento local pode mudar significativamente a 

realidade? 

O Desenvolvimento Local e o Desenvolvimento Comunitário complementam-

se? 

Quais os objetivos e/ou finalidades do Desenvolvimento Local? 

Como podemos proporcionar as aprendizagens adequadas aos indivíduos 

e/ou grupos, relativamente à sua própria habilidade de gerar mudanças? 

Qual a diferença entre o desenvolvimento local e o desenvolvimento 

regional? Estes podem complementar-se? De que forma? 

Quais as atitudes que devemos ter para conseguirmos alcançar o 
desenvolvimento sustentável? 

O que poderemos fazer para diminuir os problemas ambientais? 

Em que medida as redes sociais (youtube, facebook e etc) e a imprensa, são 
um bom investimento para a divulgação do desenvolvimento sustentável? 

O que podemos fazer como futuros animadores para combater o racismo e a 
xenofobia? 

O que podemos fazer para termos uma participação mais ativa na sociedade?  

Tem ideia de quantos projetos são financiados, por ano,  a nível do 
desenvolvimento? 

Na sua opinião, qual a faixa etária  e qual o género, que mais está 
sensibilizado para as questões do desenvolvimento? 

Enquanto animadores/as, o que poderíamos fazer para ter uma participação 
mais ativa, da parte da sociedade, a nível do desenvolvimento local? 

Que potencial têm as redes socais no desenvolvimento local? 

A vinda dos imigrantes é importante para o desenvolvimento local? Porquê? 



 
 

Quais as estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento local? 

Para a promoção do desenvolvimento local que recursos humanos e 

materiais são necessários? 

O que caracteriza o processo de desenvolvimento local? 

Quais as práticas que estão associadas ao desenvolvimento local? 

Que estratégias básicas são pertinentes adotar a fim de determinar temática 
e problematicamente a priorização de um projeto de desenvolvimento local? 

Que/quais os procedimentos seguir, a fim de incentivar e mobilizar a 
participação/envolvimento de parcerias? 

Como garantir que um projeto de desenvolvimento local seja totalmente 
inclusivo? 

As causas dos problemas do desenvolvimento local e as maneiras de superá-
los, é possível verificar que as respostas são, com frequência, incompletas ou 
equivocadas, pois esta é uma responsabilidade do Estado e comunidades, 
deste modo será, que estas respostas preveem um desenvolvimento 
socialmente justo de forma a responder às necessidades das comunidades ou 
sociedades em exclusão? 

Que estratégias estão delineadas para rentabilizar os recursos endógenos na 

adequação de respostas às necessidades sentidas pelas comunidades locais? 

Com vista à maximização de esforços para a concretização de planos para o 

desenvolvimento local, como irão ser geridas as respostas para a cultura do 

desenvolvimento? 

Uma vez que um dos temas centrais do meu estágio é a água, que métodos 
acha que são mais fáceis e eficazes para explicar a quesão do uso racional da 

O que é que o animador pode fazer à inserção do imigrante no país? 

Em que medida é que o desenvolvimento local se relaciona com o 
desenvolvimento sustentável? 

Em que medida se pode mobilizar as populações para colaborarem neste 
mesmo desenvolvimento? 

A preservação do ambiente ajuda no desenvolvimento local ? De que 
maneiras podemos desenvolver para que isso aconteça? 

Frank Feather afirma que se deve “pensar globalmente, agir localmente”, 
acha que este será o caminho certo para mudar o mundo? 

Qual a importância que atribui aos/às animadores/as no desenvolvimento 
local? 

De que forma, acha que o seu livro poderá alterar a minha visão, enquanto 
animadora, relativamente ao desenvolvimento local (intervenções)? 

 Acha que a globalização é um ponto forte para a migração? 

Sendo nós animadores/as devemos incentivar para a migração ou apenas 
para a produção nacional? 

Com a crise que atravessamos acha que o conceito de bem-estar é cada vez 
mais importante na sociedade e através dele, o nosso trabalho como 
animadores/as terá possibilidades de ser mais reconhecido? 

Visto que o zapping, youtube e Wikipédia, estão relacionados com os meios de 
comunicação social de que maneiras podem ser relacionados com o 
Desenvolvimento Local? 

A Sic Esperança está a desenvolver um projeto que incentiva a criação de 
projeto que tenham como objetivos:  melhoria da qualidade de vida, em 



 
 

água? 

Quanto à igualdade de género quem discrimina mais este conceito, os 
homens ou as mulheres? 

Existem métodos para perceber o que uma pessoa, que não conhecemos ou 
conhecemos mal, pode interpretar por justiça? 

Em projetos de animação como podemos tentar maximizar o bem-estar do 
grupo-alvo? 

De que forma pensa ser possível sensibilizar a população local a participar 
em projetos de desenvolvimento local? 

Pensa que a população no geral se encontra informada de possíveis formas 
de promover o desenvolvimento? 

Do seu ponte de vista qual a faixa etária que mais se encontra informada 
acerca do desenvolvimento sustentável? 

Em que medida é que este novo livro pode promover o desenvolvimento local 
e comunitário? Quais as suas vantagens? 

Quais são as limitações do desenvolvimento local e comunitário? 

Como vê o papel da animação cultural no desenvolvimento local e 
comunitário? 

Será que a maioria das pessoas tem presente uma ética profissional, no 
sentido de ser capaz de se assumir como pertencente à comunidade na qual 
trabalha? 

Existe preocupação por parte dos animadores culturais em conhecer os 
rostos dos animadores que maior destaque tiveram na cooperação para o 

particular de pessoas socialmente desfavorecidas, integrados no conceito do 
Envelhecimento ativo e da solidariedade intergeracional. De que forma isso 
pode ajudar ao Desenvolvimento Local? 

Visto que estamos a passar por uma crise mundial. Acha que o estado deveria 
disponibilizar mais financiamento para projetos que visassem o 
desenvolvimento local? De que maneiras esse financiamento poderia ser 
utilizado? 

De que forma podemos integrar o desenvolvimento sustentável na população 
de forma simples. 

Será o desenvolvimento sustentável fácil de implementar na população de 
uma grande metrópole?  

Que tipo de apoios existem para apoiar o desenvolvimento local e 
comunitário tanto em zonas desenvolvidas como em zonas pouco 
desenvolvidas. 

Acha que através da história e geografia de uma localidade se poderá 
promover o desenvolvimento local?  

Qual a relação existente entre o desenvolvimento local, a tradição e a 
modernização? 

Numa perspetiva geral, quais são atualmente as limitações do 
desenvolvimento local? 

Na sua opinião, faltam animadores para desenvolver esta questão de 
desenvolvimento local? Se sim, a que se deve essa falta.   

Caso um animador queira desenvolver projetos no âmbito do 
desenvolvimento local quais são as áreas fulcrais a ter em conta? 

Existem alguns tipos de iniciativas para o Desenvolvimento Local, a variados 



 
 

desenvolvimento local? 

A Animação local pode ser entendida como um meio para o bem-estar 
educativo? Se sim, como? 

Quem é a Associação in Loco e qual a sua importância para o 
desenvolvimento de redes locais? 

 É realizado algum trabalho em Portugal de forma a dar voz (capacitar) aos 
animadores para o desenvolvimento local?  

De que forma podemos nós, futuros/as animadores/as culturais, abordar o 
tema do desenvolvimento nas nossas práticas? 

O termo "desenvolvimento" parece ser algo que todas as pessoas percebem, e 
tentam lutar por isso... Mas será que é realmente praticado no dia a dia (seja 
a que nível for)? 

O desenvolvimento local, é importante para a nossa profissão e também para 
a população em geral, por isso,  de que forma podemos incentivar a 
população para colaborar neste desenvolvimento? 

A animação promove sempre o desenvolvimento, seja a que nível for... assim 
sendo, qual será a área/público-alvo/local que mais necessita de ser 
desenvolvida atualmente? 

Atualmente vivemos numa sociedade demasiado consumista, o que faz com 
que existia excessiva exploração dos recursos naturais e consequente 
degradação ambiental. Posto isto, que medidas podem ser implementadas 
para impulsionar o desenvolvimento sustentável? 

Quais as principais vantagens e desvantagem do desenvolvimento local e 
comunitário? 

Enquanto futura animadora cultural penso que cada vez é mais importante 

níveis? 

Acha pertinente a Animação procurar sensibilizar para a divulgação/criação 
de iniciativas neste campo? 

Podemos afirmar que vivemos numa época de sustentabilidade, relacionada 
com o desenvolvimento? 

Apesar de podermos criar projetos de desenvolvimento local com o intuito de 
responder às necessidades da população, qual será a melhor forma de os 
tornar sustentável? 

Existe algum maleficio na relação de “desenvolvimento” com as novas 
tecnologias? Se sim, qual e como o poderemos combater? 

Como animadores/as qual a melhor forma de abordar o assunto 
“Desenvolvimento local” junto das comunidades de modo a contribuir para a 
sua compreensão despertando um interesse sobre esta questão? 

Qual a diferença entre desenvolvimento e evolução? Tendo em conta, que na 
maior parte das vezes associamos o mesmo significado as estes dois 
conceitos. 

Quando falamos sobre desenvolvimento local com uma comunidade, até que 
ponto esta é capaz de entender o conceito e senão o entende, que estratégias 
podemos tomar? 

Enquanto futuros animadores, e porque nem sempre é fácil sensibilizar as 
pessoas para temas como o desenvolvimento local, qual o público-alvo que 
considera mais "apto" ou que seja mais recetivo em relação a este tema? 

Na atualidade, das diferentes áreas que estão ligadas ao desenvolvimento 
local, qual delas acha que ainda está muito pouco desenvolvida ou que 
precisa de desenvolver mais? 



 
 

apostar no desenvolvimento local, contudo não sei até que ponto as 
associações locais estão predispostas a possíveis parcerias. O que pensa 
sobre isso? 

Com a presente crise existe uma grande necessidade de dar a conhecer, bem 
como pôr em prática este conceito de desenvolvimento nas comunidades. Em 
concordância com o livro apresentado que conceitos deveriam ser 
trabalhados diretamente com as comunidades, com o intuito de responder às 
principais necessidades das mesmas? 

Com a elaboração do livro, acha que irá impulsionar de alguma forma, 
atitudes nas comunidades direcionadas para o desenvolvimento comunitário 
e local, numa vertente sustentável?  

Vivemos numa sociedade extremamente consumista, o que faz com que 
exista uma grande utilização de recursos naturais e degradação ambiental. 
Com os atuais modos de produção e de consumo, é possível alcançar o 
desenvolvimento sustentável? Se sim, de que forma? 
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