
PRIMEIRA FASE - "QUEM SOU EU?" 

"PRAZER EM CONHECÊ-LO,
EU SOU...!"

Módulo 5 "Diálogo Mul�cultural - Comunicação"

Formador/a 
escreve as 
seguintes 

afirmações no 
quadro :

Par�cipantes são convidadas/os a discu�r 
em pequenos grupos e a par�lhar ideias 
que apoiem estas afirmações.

1) Sou diferente dos outros;

2) Tenho muitas coisas em comum 
com a minha família, a minha 
comunidade, os meus amigos;

3) As outras pessoas precisam das 
mesmas coisas que eu preciso.

O que é típico do meu 
país ou do meu grupo. 

Justifique.

Formador/a escreve a 
seguinte pergunta no 

quadro e convida 
par�cipantes a responder às 

seguintes questões :



Respostas

É-lhe pedido que especifique as respostas 
dentro do iceberg (a base do iceberg é 
representada por tudo o que está 
submerso, comece pela base e progrida 

gradualmente até ao topo - o consciente) 

SEGUNDA FASE

Respostas

Respostas

Respostas

Respostas

Respostas

Peça a cada par�cipante que iden�fique algumas diferenças e tente explicar porque razão 
algumas pessoas se comportam de forma diferente.

De seguida, formador/a sublinha de que forma podem ser enquadradas as preferências 
pessoais à luz dos aspectos culturais : porque uma pessoa gosta/não gosta de algo. 

Formador/a explicará que existem necessidades naturais que são par�lhadas por todos os seres 
humanos (alimentação, abrigo, sono, etc.). Contudo, a forma como estas necessidades são 
sa�sfeitas é diferente (por exemplo, comer com talheres ou com paus, não comer carne de porco 
ou de cavalo, viver numa casa ou numa caravana, dormir num colchão ou num futon) – o que é 
devido a diferenças culturais, que são transmi�das de geração em geração.  



Uma vez respondidas as perguntas, cada par�cipante deve colocar um número entre 1 e 10 antes de 
cada elemento, onde 1 representa o traço mais caracterís�co da sua cultura. Cada número só pode 
ser u�lizado uma vez; no final, o resultado deve corresponder a uma classificação.

Formador/a projeta a lista de perguntas mencionada infra e explica os pontos fundamentais da 
dinâmica. De seguida, pede aos/às par�cipantes que respondam às perguntas com uma frase.

TERCEIRA FASE 

1) Que língua(s) fala ?

Inglês, espanhol, francês



QUARTA FASE 

Formador/a  orienta a discussão entre par�cipantes refle�ndo sobre a influência da cultura no 
modo de vida e crenças de cada pessoa. De seguida, formador/a, perguntará a cada 
par�cipante como se sentem ao saber que fazem parte de uma ou mais culturas e pedirá a cada 
par�cipante para indicar quantas e quais culturas estão presentes no grupo de formação.  


