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Propósito
MATERIAIS

Preparação

• Comunicação significativa
• Estilos de liderança
• Transformar limitações em recursos

• 4 cordas de 10 metros - para 
   marcação
• placas de plástico de 30 cm x 30 cm
   para pisar; 1 para cada participante 
   (ou alternativa)
• vendas - para 1/3 do número total de 
   participantes
• Papel A4 para escrever a carta sobre 
   a história inicial

• encontra uma área plana - um prado ou parque com um espaço de 70 m2, onde 
  só há relva no chão (ou algo semelhante, um terreno livre de perigos)
• faz 3 grandes círculos com as cordas (pontos de partida originais) onde os 
  participantes se poderão dividir em 3 grupos iguais, colocar os círculos num formato 
  triangular em relação uns com os outros (7-7-7 metros de distância) 
• faz o 4º círculo (o objetivo) a mais 7 metros de distância da área do triângulo
• preparar uma „carta” para os participantes, que é entregue ao grupo „mudo”

As três 
ilhas

45 min

Introdução
Comunicação significativa, cooperação e liderança é a base da cooperação humana. 
Nesta atividade podes testar as tuas capacidades de uma forma alegre - podes descobrir 
novos recursos, comportamentos e estilos de liderança.

Nº of pax 
mínimo 15  
máximo 30 

exterior
educação 

experiencial
 ao ar livre



Passos
A atividade é baseada na premissa clássica: um grupo tem recursos, mas está 
com os olhos vendados; um grupo sabe qual é a tarefa, mas tem de ficar mudo; 
um grupo não tem a descrição da tarefa nem os recursos, mas pode falar e ver. 
Uma carta para o grupo mudo descreve a atividade (o facilitador não precisa 

de avisar previamente que eles são mudos, pois irão descobrir com a carta). Depois de 
a lerem, eles devem passar a informação para as outras 2 equipas sem usar palavras 
(grupo cego e grupo falante).  1. O facilitador divide o grupo em 3 subgrupos e pede 
que cada um escolha um círculo (dos 3 originais) e que aguardem mais instruções. Pode 
perguntar se alguém não se sente à vontade com os olhos vendados 
e se quer aceitar ou abandonar o desafio. 2. Um grupo dos 3 está 
com os olhos vendados - certifique-se de colocar as vendas antes de 
iniciar o exercício e também colocar as folhas de plástico no círculo 
dos “cegos”. 3. YO facilitador entrega a carta ao grupo mudo. A 
carta contém uma história de enquadramento (onde se descreve a 
atividade). Por exemplo: Tu sofreste um acidente aéreo não-fatal e 
caíste na Oceânia, em 3 ilhas diferentes, mas próximas umas das 
outras. No entanto, precisas de chegar à 4ª ilha - que te dará abrigo, segurança etc. e a 
oportunidade de escapar de volta à civilização. As 3 ilhas têm 3 recursos complementares: 
na primeira as pessoas ficaram temporariamente cegas devido ao choque do acidente 
- mas têm barcos flutuantes imaginários que podem usar para viajar entre as ilhas. Na 
outra ilha todos perderam a expressão verbal, mas ficaram com a ideia do que está a 
acontecer e de como fugir daqui - são os únicos que lêem a carta. E o 3º grupo não tem 
ideia do que se está a passar - perderam a memória - mas têm capacidades verbais perfeitas para 
perguntar e informar. A ideia é chegar à 4ª ilha no prazo determinado. Uma regra importante: eles não 
podem entrar na água sem usar as folhas de plástico (ou alternativa). Se eles deixarem uma folha de 
plástico sem ninguém a pisar - esta perde-se para os „tubarões”. Enquanto a utilizam têm de se certificar 
de que há sempre um pé ou uma palma da mão em contacto com as folhas. O facilitador recolhe as 
folhas flutuantes que não estejam protegidas pelo toque de ninguém e é um recurso que se perde. Quem 
entrar no “mar” sem a folha de plástico precisará de voltar para a sua ilha de origem. O facilitador deve 

indicar, na carta, o limite de tempo para cumprir a tarefa. 4. A atividade começa quando a carta é 
entregue ao grupo. Não se dá mais nenhuma informação ao resto do grupo, apenas a carta 

aos mudos - desta forma o objetivo, o limite de tempo e a descrição da tarefa são 
revelados apenas através da comunicação do grupo „mudo”. Uma vez que os falantes 
compreendam a informação, podem divulgar/explicar a tarefa aos cegos, etc… 5. 
Quando eles começarem a viajar, o facilitador deve estar atento e controlar as “folhas 
barco” - se alguém não as pisar, têm de ser recolhidas. 6. A atividade termina quando 
todos eles chegam à 4ª ilha ou quando o tempo acabar.Reflexão

Comentários

• Como tomaste as tuas decisões tendo em conta o grupo?
• Como foi o teu estilo de liderança? Estás satisfeito com isso?
• Que capacidades descobriste no teu grupo? E em ti?

Ao vendar os participantes, por favor, certifica-te de que estão confortáveis com esta posição. Caso 
contrário, baralha os participantes e assegura-te de que aceitam o desafio com o qual estão de acordo.
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