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Propósito MATERIAIS
Preparação

• conhecer outras 
   pessoas
• explorar objetivos 
   e valores comuns
• autoexpressão

• um lençol branco grande
• material de pintura
• marcadores

Esta atividade permite ao 
grupo explorar objetivos 
e valores comuns para 
um training. É ideal para 
começar um programa 
numa equipa em que os 
participantes já se conhecem 
a um nível básico, e que 
agora se estão a preparar 
para uma viagem conjunta.

A BANDEIRA 
DA EQUIPA

1 hora

Introdução
A bandeira é o símbolo de uma comunidade, e pode identificar valores e 
objetivos comuns, por isso, ao pensarem sobre estes temas em conjunto, os 
membros do grupo irão conhecer-se melhor e darão início à viagem de se 
tornarem um grupo.
É preferível que esta atividade decorra ao ar livre ou num espaço em que a 
tinta não suje/estrague (prepara previamente proteção para o chão). Deve ser 
recomendado aos participantes que usem roupa que se possa sujar.

8-24 pessoas
grupo

interior | exterior

 expressão artística 
(pintar e desenhar)



passos
1. o grupo recebe um lençol branco grande, marcadores e tinta.

2. (20 minutos) os participantes são convidados 
a discutir os seguintes temas:
- o lema do grupo para o training/programa
- o objetivo do grupo para o training
- valores que considerem importantes para a 
equipa funcionar durante o training

3. (20 minutos) os participantes são convidados a 
criar a bandeira do grupo, incorporando no lençol 
o que foi previamente mencionado

4. o facilitador reúne todos os participantes num 
círculo, e convida-os a refletir e partilhar sobre 
esta experiência

5. a bandeira criada durante a atividade pode ser usada durante o 
training para refletir sobre os valores e objetivos comuns do grupo.

Reflexão

Comentários

• Como te sentiste durante a atividade?
• Como foi adaptares-te às diferentes propostas que 
   surgiram no grupo?
• Conseguiste dar voz (e ser ouvido/a) às tuas ideias, 
   valores e objetivos?

Em grupos grandes, podem ser criados 
subgrupos de 4 a 12 participantes de forma 
a evitar que alguns participantes não 
tenham espaço e tempo de se fazer ouvir.
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