
Jogo de papéis 

 

Descrição do tema: 

O jogo de papéis é o terceiro desafio do Programa Eco-Escolas, 

integrado no projeto “O ar que eu respiro”, onde nesta proposta as 

escolas eram desafiadas a interpretar diferentes personagens para 

debater um tema ambiental relacionado com a qualidade do ar.  

No debate, os participantes abordavam questões relacionadas 

com os principais poluentes e respetivas fontes da poluição do ar, 

consequências e efeitos da poluição atmosférica (efeitos globais e 

efeitos dos poluentes da qualidade do ar) e possíveis resoluções para 

o problema. 

O jogo de papéis é uma técnica que consiste na encenação, por 

duas ou mais pessoas, de um problema ou situação. Trata-se de um 

jogo cada vez mais reconhecido como forma de aprendizagem, dado 

que promove a comunicação, interação dos participantes, a reflexão 

sobre um ou mais temas sob diferentes perspetivas e a criatividade. 

Investigámos acerca dos problemas relativos à qualidade do ar 

identificando e conhecendo causas, consequências, problemas e 

soluções. 

Posteriormente, organizámos e preparámos um guião com a 

intervenção de diversas personagens que considerámos ter um papel 

fulcral nesta questão (positivo ou negativo), como por exemplo, a 

gestora executiva da indústria automóvel Dracos (Catarina Aguiar), a 

médica de doenças pulmonares (Daniela Pimenta), a Presidente da 

Câmara do Funchal (Beatriz Pereira) e a moderadora (professora 

Nivalda Pereira). 



Depois de preparado o guião, com descrições das características 

e ideias das diferentes personagens foi organizado um debate 

televisivo com a intervenção da moderadora, onde se debateram 

medidas e soluções facilitadoras da melhoria da qualidade do ar. 

O debate decorreu na sala de reuniões da escola, onde foi 

registado em vídeo e este foi posteriormente editado para não 

ultrapassar o tempo máximo de cinco minutos. 

A concretização desta atividade foi possível graças à colaboração 

e o apoio técnico disponibilizado pelo professor António Freitas na 

gravação, edição e publicação do vídeo no Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Gravações do debate para o vídeo 

 

Link do vídeo: 

Qualidade do ar na cidade do Funchal. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=xNUgM56Owpk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xNUgM56Owpk


 


