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Propósito
MATERIAIS

Preparação

• consciencializar sobre as diferenças 
   e semelhanças na forma como 
   sentimos o ritmo e vibração de 
   lugares/objetos/elementos naturais
• autoconsciência
• expressão criativa

• smartphone ou câmara
• 3 post-its por pessoa
• lápis

Esta atividade pode decorrer no interior ou ao ar livre e não requer 
preparação. É apenas uma forma de criar conexão com o espaço e de 
observar, entre os membros do grupo, as diferentes formas de percecionar 
esse espaço.

ENCONTRA A 
VIBRAÇÃO

1 hora

6-12
pessoas

interior | exterior

pensamento 
criativo expressão artística 

(fotografia, escrita 
criativa)



Passos

Tudo circula, pulsa e surge pela natureza da vibração  — a 
frequência e ritmo da conexão; a vibração está no centro do 
holismo e da sensualidade.
Vibração (em inglês, vibe) = lugar - quando 
vamos a um lugar e nos faz sentir bem, as 
sensações são positivas.
Vibração = pessoas - conhecer alguém 
e instantaneamente, encontrar conforto, 
reconhecimento, calor e equilíbrio.
Vibração = retidão - começar um projeto, um 
processo e sentir que tudo está interligado na mente.

Encontra a vibração significa encontrar a forma certa de contar uma 
história, levando a que um convidado, público, recetor e visitante se 
sincronize com o momento.

20 minutos - cada participante anda pelo espaço com todos os sentidos 
abertos, e tenta encontrar vibrações que lhe pareçam importantes. Tira uma 

fotografia do espaço, objeto, pessoa, etc e escreve num post-it sobre as 
sensações experienciadas. Isto repete-se até cada pessoa encontrar 

3 vibrações, ou até terminar o tempo.

20 minutos - o facilitador chama os participantes e sentam-
se num círculo. Os participantes mostram as suas fotografias 
e falam sobre as vibrações sentidas.

Reflexão
Comentários• Como te sentiste enquanto caminhavas, enquanto 

   te conectavas com o espaço e procuravas vibrações?
• Como é que te costumas conectar com espaços, 
   pessoas, processos?

Sem comentários.
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