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PROPÓSITO

MATERIAIS

COCRIATIVIDADE DE GRUPO
• criar cooperação de grupo
• contribuição individual
no colectivo

• folha de papel de cenário tão grande
quanto o número de participantes
• cores (marcadores, lápis, pastéis, tintas)
• música de fundo

PREPARAÇÃO

INTRO

O facilitador coloca o
papel no chão.

A intenção é criar uma imagem
juntos como grupo.

43

PASSOS

de criar uma imagem que contenha todas as cores. Por exemplo se o
tema do desenho for paisagem e uma pessoa começa a desenhar um
tronco de uma árvore com o castanho, outra pessoa terá de adicionar
as folhas e outra os pássaros e assim a imagem continua a crescer. O
facilitador pode escolher um tema que seja apropriado ao desenvolvimento
do grupo ou, o grupo pode trazer um tema que lhes parece importante
para eles.
2. Cada pessoa pode escolher uma cor e o lugar onde começar e depois

pode ir movimentando-se à volta do desenho, afastando-se para observar
e ver como o desenho evolui e onde é que a sua cor é necessária ou faz
mais sentido para completar a imagem.
3. Assim que estiver completo o desenho, o

facilitador convida os participantes a observar
o desenho e pergunta: “Estão todos satisfeitos?
Há ainda algo que alguém quer acrescentar?”
E dá 3-5 minutos para se terminar o desenho.

Desenho Coletivo Criativo

1. Cada participante pode usar apenas uma cor, e como grupo terão

4. Depois, em círculo, é pedido a cada participante

1 palavra ou movimento gesto, ao estilo “pipocas”
(aleatoriamente) ou em círculo no sentido da esquerda.
5. Por fim partilha-se a experiência e reflete-se a atividade.

REFLEXÃO
• Como foi para ti cocriar?
• O que imaginas que é importante em ser um membro de uma equipa?
• Como é que esta atividade contribui para desenvolver a resiliência?

COMENTÁRIOS
• Esta atividade é flexível e pode ser utilizada em muitos contextos de apoio
à cooperação de grupo.
• Esta atividade pode ser utilizada como fecho ou início de uma sessão para
conhecer como o grupo trabalha em conjunto.

