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TÉCNICA DE FACILITAÇÃO Desenhar juntos 

PROPÓSITO / FOCO 
CENTRAL #equipa #trabalho de equipa #colaboração 

FASE #energizador #disjuntor de gelo #diversão #abertura 

COMPETÊNCIA / CONTEÚDO #criatividade 

PERÍODO DE TEMPO EM 
MINUTOS #<15 #<30 #<60 #60-120 #>120 

TAMANHO DO GRUPO EM 
PESSOAS #6-15 #16-30  

NÍVEL DE FACILITAÇÃO Iniciante 

ZONA DE CONFORTO Seguro 

 
 

 
 
Criar, em grupo, cartões-postais diferentes, estranhos e muitas vezes engraçados para 
estabelecer a confiança criativa de um grupo. 
 

 
 

 Escolha uma ferramenta de quadro branco online que lhe permita utilizar uma 
écran grande e com zoom. 

 

 
 

1. Crie uma nota post-it para cada participante e organize-a em círculo, com espaço 
por baixo para uma imagem. Organize as pessoas em grupos de cinco, sempre que 
possível. 

2. Convide os participantes para a atividade: Vamos criar algo juntos nos próximos dois 
minutos. Eu vou guiá-los através de uma sequência de tarefas simples. Por favor, 
façam o que foi indicado e - especialmente nos dois últimos passos - não façam mais 
do que o que foi indicado.  

Introdução  

Ferramentas necessárias (o que  precisa)  

Passos  
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3. No primeiro passo, peça aos participantes que desenhem sua primeira imagem e a 
adicionem debaixo do seu nome no quadro branco. Para os passos seguintes, cada 
pessoa arrastará sua imagem e a passará para a próxima pessoa no círculo:  

• Desenhe uma forma - passe-a para a esquerda (ou para a direita - mantenha-
se fiel a uma direção) 

• Faça algo com a forma que recebeu do seu vizinho (um objeto ou uma 
pessoa, um animal) - passe adiante 

• Adicione contexto ao desenho que recebeu do seu vizinho - passe adiante 
• Acrescente ação ou drama ao desenho que tem. Abstenha-se de usar texto, 

este será outro passo! - passe adiante 
• Adicionar texto 

 

 
 

 Ao facilitar a discussão em grupo, recomendamos que os participantes usem meios 
não verbais para indicar que gostariam de falar.  pode usar ferramentas como as 
ferramentas de feedback não-verbal do Zoom, um emoji de reação, ou simplesmente 
fazer com que as pessoas levantem as mãos. O facilitador pode então convidar essa 
pessoa para falar. 

 Se não estiver a usar um quadro online, recomendamos o uso de uma ferramenta 
de colaboração como o Google Docs para colocar e passar suas imagens, crie um 
cabeçalho para cada participante sob o qual eles coloquem sua imagem. 

 

 

Estabelecer a confiança criativa; colaborar sem esforço; desenvolver a capacidade de 
trabalhar em conjunto como um grupo de workshop. 
 

 
 
https://www.sessionlab.com  
 

Truques e Dicas  

O exercício é concluído com sucesso quando? Conclusão?  
 

Fonte 
 

https://www.sessionlab.com/
https://www.sessionlab.com/

