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TÉCNICA DE FACILITAÇÃO Desafio do GIF 

PROPÓSITO / FOCO 
CENTRAL #construção da equipa  

FASE #energizer #diversão #abertura #quebra-gelo 

COMPETÊNCIA / CONTEÚDO #criatividade #jogo de improvisação 

PERÍODO DE TEMPO EM 
MINUTOS #<15 #<30 #<60  

TAMANHO DO GRUPO EM 
PESSOAS #1-5 #6-15 #16-30 #>30  

NÍVEL DE FACILITAÇÃO Iniciante 

ZONA DE CONFORTO Seguro 

 
 

 
 
Crie espaço na sua agenda para um exercício enérgico, online e divertido onde os 
participantes são encorajados a encontrar respostas criativas baseadas em GIF para as 
suas perguntas. 
 

 
 

 Escolha uma ferramenta de videoconferência à sua escolha. 
 Escolha uma ferramenta de quadro branco online que permita utilizar écrans 

grandes e com capacidade de zoom. 
 

 
 

1. Para este exercício online, configure um quadro online ou um Google Docs 
compartilhado onde as pessoas podem colocar as suas respostas ao desafio. 

2. Coloque uma frase ou declaração no quadro online e convide os participantes a 
encontrar um GIF (giphy.com é ótimo) e afixá-lo no espaço colaborativo. A sua 
frase pode ser algo tão simples como: "A sensação da manhã de segunda-feira" ou 
"A boa gestão é assim".  pode ter algumas perguntas apenas por diversão, depois 

Introdução  

Ferramentas necessárias (o que  precisa)  

Passos  

https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools


 

  
Declaração de exoneração de responsabilidade: Os pontos de vista e opiniões 

expressos nesta publicação são da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e 
não reflectem necessariamente os pontos de vista da Comissão Europeia. 

Desenvolvido pela parceria FAVILLE. Todos os métodos e ferramentas © seus 
respectivos proprietários. 

 

inclua algumas que convidam as pessoas a responder criativamente aos desafios 
organizacionais e prepará-las para os seus próximos exercícios. 

 
3. Faça sua equipa votar em cada rodada de respostas. Use um sistema como a 

sessão de votação ou comentários do Mural e escolha um vencedor. Faça várias 
rodadas se tiver tempo na sua agenda e pode até participar num torneio! 

 
 
 

 
 

 Gosta de algo um pouco diferente? Tente usar memes em vez de GIFs ou adicione 
músicas a uma lista de músicas Spotify partilhada. 

 

 
 
https://www.sessionlab.com  
 

Truques e Dicas  

Fonte 
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