






























































































































Proposta de entrevista para as candidatas e os candidatos ao programa de
voluntariado Welthaus Sul-Norte

O objetivo principal desta entrevista é conhecer a(o) candidata(o) pessoalmente, ampliar a primeira
impressão obtida a partir dos documentos de solicitação e ter uma ideia de quem e como são as(os)
candidatas(os):

● Compromisso social e envolvimento cultural
● Motivação
● Estabilidade emocional
● Senso de responsabilidade
● Capacidade de adaptação
● Habilidades de comunicação

Recomendamos que seja dedicado tempo suficiente às entrevistas individuais, de 45 a 60 minutos a
cada uma. Entre as entrevistas, deve haver pelo menos de 15 a 20 minutos para poder fazer
comentários e preencher o quadro de avaliação. Recomenda-se que uma pessoa faça as perguntas e
que as demais pessoas façam anotações. Isso pode ser feito por turnos. No entanto, as demais
pessoas também podem perguntar, se algo não ficar claro para elas ou se necessitarem de
informação adicional.

1) Dados pessoais da(o) candidata(o):

Nome:

Apelido:

Data de nascimento:

Organização social:

2) Perguntas para a entrevista:

As perguntas foram pensadas como um roteiro, cujo objetivo é guiar a conversa, propiciando que ela
se inicie.

1) Por favor, conte-nos um pouco sobre você e sobre sua história de vida.

a) Como é um dia típico na sua vida?
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b) Como é a sua participação na organização de envio?

c) O que significa para você ter crescido no seu bairro/ comunidade / cidade / região
(conforme seja o caso)?

2) Por que você deseja fazer o programa de voluntariado de Welthaus Sul-Norte?

3) Quais são as suas expectativas acerca do programa de voluntariado de Welthaus, do
processo de preparação e do período de permanência na Alemanha?

a) em relação à organização de trabalho?
b) em relação à vida com uma família anfitriã?
c) em relação ao grupo?
d) em relação ao seu crescimento pessoal?

4) Quais são os seus receios a respeito do programa de voluntariado de Welthaus e do tempo a
ser passado na Alemanha? Como você deseja ou pretende superá-los?

5) Como você descreveria o seu compromisso social? Qual o papel que o compromisso social
desempenha na sua vida?

6) Quais são as suas paixões? O que te interessa, para além do seu trabalho ou da escola?

7) Quais são os seus principais pontos fortes e habilidades?

8) Quais considera que sejam seus pontos fracos, os quais você precisa trabalhar?
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9) Você pode falar sobre algum desafio que tenha enfrentado no passado e contar como você o
superou?

10) Quão facilmente você se adapta a novas circunstâncias? Você pode falar sobre um momento
ou uma situação em que você se adaptou bem à mudança?

11) Como você cuida de si e da sua saúde mental? Do que você necessita para se sentir
confortável e à vontade, seja no trabalho ou em casa?

12) Quais são os seus planos profissionais para os próximos anos e como o programa de
voluntariado poderia colaborar com tais planos?

Neste momento, todas as pessoas presentes na entrevista estão convidadas a fazer alguma pergunta
de cunho pessoal, levando em consideração a candidatura escrita / carta de motivação etc. da(o)
candidata(o) (perguntas acerca de situações pessoais, do trabalho que ela(e) gostaria de realizar
etc.).

Dependendo da situação, se é possível/previsível a ocorrência de atrasos na entrada no país:

13) Já sabemos quando é que a viagem à Alemanha terá lugar. No entanto, por várias razões
(restrições à entrada devido à situação pandémica; problemas na obtenção de vistos, etc.)
pode haver atrasos. Você estaria disposta(o) a esperar, por exemplo, uma média de seis
meses de atraso, se fosse o caso? Isso afetaria de alguma maneira os seus planos ou a sua
organização durante esse tempo?

14) Você gostaria de nos perguntar alguma coisa?
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PROPOSTA DE DINÂMICAS / ATIVIDADES 
Por Kevin, Maikely, Edith y Karla  
 
As dinâmicas e/ou atividades seguintes são propostas que podem ser utilizadas por decisão livre das(os) facilitadoras(es) dentro da dinâmica de Seleção, considerando o 
contexto de cada região. A ordem e/ou divisão dessas dinâmicas e/ou atividades pode ser modificada de acordo com o tempo disponível e com o objetivo particular do 
grupo de Seleção. 
 
A divisão proposta é a seguinte: 
 
Recomenda-se escolher uma dinâmica de apresentação, duas dinâmicas para identificar habilidades, preconceitos e/ou valores a destacar nos candidatos e nas candidatas 
e uma dinâmica de encerramento. Não se esqueça de considerar sempre os protocolos sanitários estabelecidos pelo seu país para proteger os cidadãos e as cidadãs do 
Covid 19. 

1. Dinâmicas de apresentação 

Dentro das dinâmicas de apresentação, elencamos quatro propostas cujo objetivo é propiciar que as candidatas e os candidatos sejam conhecidos. A estas se 
somam outras duas propostas de dinâmicas de apresentação, as quais, por sua vez, buscam colaborar com as(os) facilitadoras(es) para que consigam observar 
algum critério de seleção. Além disso, apresentamos quatro dinâmicas de apresentação virtual. Considerando o tempo, sugere-se a possibilidade de usar uma 
dinâmica meramente de apresentação e juntá-la  com alguma outra dinâmica de apresentação que busque observar algum critério de seleção. A decisão fica a 
cargo das facilitadoras e dos facilitadores. 
 

2. Dinâmicas e atividades para conhecer algumas habilidades, preconceitos e/ou valores a ressaltar nas candidatas e nos candidatos: 
Enquadrado nos critérios propostos no Manual de Seleção. 
 

- Comprometimento e envolvimento social 
- Motivação 
- Estabilidade emocional 
- Responsabilidade 
- Habilidades de comunicação  
- Capacidade de adaptação 

 
3. Dinâmicas de diversão e/ou de despedida 

As presentes dinâmicas podem ser utilizadas em diversos momentos da jornada, com a finalidade de diversão, seja com ou sem as(os) facilitadoras(es). Ademais, 
recomenda-se eleger alguma das dinâmicas propostas para conduzir uma reflexão final para a jornada. 
 

4. Dinâmicas virtuais 
 
As dinâmicas aqui propostas, assim como as demais, são opcionais. Sugere-se utilizar as propostas ou adaptar alguma outra mencionada no presente capítulo. O 
importante é finalizar o dia de seleção com uma reflexão. 
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1. Dinâmicas de apresentação 
 

 TEMAS OBJETIVO METÓDO MATERIAL TEMPO 

1 “A teia de 
aranha” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 

O(a) facilitador(a) começa lançando o novelo de linha a 
uma das pessoas participantes, e assim por diante. Quem 
receber o novelo deve mencionar algumas características 
próprias (por exemplo: “me chamo…”, “sou de…”, 
“minhas atividades favoritas são…”, entre outras) e 
lançá-lo a outra(o) participante. Quando todas as pessoas 
terminarem de apresentar-se, o novelo (que neste ponto 
já formou uma espécie de teia de aranha) deve ser 
enrolado de volta. Para isso, cada participante deve 
mencionar uma característica ou ponto forte que tenha 
observado na pessoa que está ao seu lado, por exemplo: 
“me parece que Maria é uma pessoa carismática”.   

Um novelo. 
 
 

20 
minutos 
aprox. 
 
 

2 “A bola 
perguntadora” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 

Os(as) participantes deverão formar um círculo. Para 
começar, a bola deve ser passada de uma pessoa para a 
outra, enquanto a música toca. Quando a música parar, a 
pessoa que estiver com a bola deve dizer o seu nome e 
responder a várias perguntas que podem ser feitas pelo 
grupo, para que a conheçam melhor. Por exemplo: Qual é 
o seu nome? Qual é o seu passamento favorito? Qual é a 
sua comida preferida? De onde você é?, entre outras 
perguntas elaboradas.  

Uma boa e um aparelho 
para reproduzir música. 
 
O(a) facilitador(a) será 
encarregado de 
reproduzir e pausar a 
música. 

20 - 25 
minutos 
aprox. 
 

3 “Me está a coçar 
aqui” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 

Primeiramente, as(os) participantes formam um círculo. 
Quem facilita começa dizendo: “me chamo Júlia, tenho 20 
anos e me está a coçar aqui…”, indicando uma parte do 
seu corpo, por exemplo, seu nariz. A pessoa seguinte diz: 
“ela se chama Júlia e lhe está a coçar aqui… E eu me chamo 
Ruth e me está a coçar aqui…”, e assim sucessivamente. 
Cada pessoa, antes de dizer seu nome e qual parte do 
corpo “lhe está a coçar”, deve dizer o nome de todas as 
pessoas anteriores e coçar as partes do corpo 
mencionadas. A última pessoa, portanto, deve repetir 
todos os nomes e gestos.  

 20 
minutos 
aprox. 
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4 “A apresentar-me  
com música” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 
 

Explica-se às participantes e aos participantes que terão  
que selecionar uma música que seja significativa para elas 
e eles, a qual gostariam de compartilhar ao final de suas 
apresentações. 

Cada participante se apresenta com seu nome, idade, 
trabalho, entre outros; ao finalizar sua própria 
apresentação, a pessoa reproduz um pedaço da canção 
selecionada e explica por que gosta dela. 

Celular com música 
 

20 – 25 
minutos 
aprox. 
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2. Dinâmicas para conhecer algumas habilidades, preconceitos e/ou valores a ressaltar nas candidatas e nos candidatos 
 

 TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TEMPO 

1 “O boliche” Perceber, por meio 
das respostas às 
“perguntas 
motivadoras”, se 
as(os) candidatas(os) 
estão orientadas(os) 
a algum dos seis 
critérios definidos no 
Manual de seleção. 

Serão enfileiradas de seis a oito garrafas (em cada uma serão 
coladas as “perguntas motivadoras”. Pode haver várias perguntas 
em cada garrafa). Essas garrafas deverão ser derrubadas de uma a 
uma, pelas candidatas e candidatos, por meio do uso de uma bola, 
como em um jogo de boliche. Ao derrubar uma ou mais garrafas, a 
pessoa deverá responder a uma ou duas perguntas que estejam 
grudadas na garrafa (as perguntas a serem respondidas serão 
escolhidas pela pessoa facilitadora). 
 
As “perguntas motivadoras”, a serem escolhidas pelos(as) 
moderadores(as), devem estar concentradas em propiciar que se 
conheça um pouco mais sobre as candidatas e os candidatos. 
Exemplos: De que maneira você acredita que a experiência de um 
ano de voluntariado na Alemanha pode ser relevante no seu 
regresso ao seu país?; Conte-nos alguma experiência em que tenha 
sido difícil adaptar-se e como você superou tal desafio; Quais 
defeitos ou qualidades pessoais são um obstáculo na conquista dos 
seus objetivos?; Quais obstáculos externos impedem a conquista 
dos seus objetivos?; No passado, você já conviveu com algum 
grupo, com o qual foi necessário enfrentar diferentes situações? 
etc. 
 
Ao final, cada candidata(o) compartilhará suas impressões sobre a 
dinâmica, como se sentiu durante a atividade e, caso queira, 
poderá fazer comentários adicionais. 

Garrafas com 
perguntas e 
bola. 
 
 

25 – 30 
min. 
aprox. 

2 “O guia e os 
obstáculos” 

Conhecer as 
habilidades de 
trabalho em equipe 
das pessoas 
candidatas, assim 
como sua 
capacidade de 

Para o desenvolvimento desta atividade, o(a) facilitador(a) terá 
preparado previamente um espaço onde estarão distribuídos 
objetos que servirão como obstáculos. Ao início da atividade, será 
convidado um(a) candidato(a), que terá seus olhos vendados. 
Em seguida, as demais pessoas do grupo serão orientadas e se 
posicionar em um extremo dos obstáculos. O grupo deverá buscar 
uma estratégia para ajudar a pessoa vendada a se dirigir até o outro 

Diferentes 
objetos que se 
encontrem no 
local. 
1 venda para  
os olhos. 

25 – 30 
min. 
aprox. 
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arriscar-se diante do 
desconhecido. 
 
Principais critérios a 
serem ressaltados: 
responsabilidade, 
habilidades de 
comunicação. 

extremo, sem tocar os obstáculos. Ao final, será feita uma reflexão 
em grupo. 
 
Sugere-se realizar a atividade duas vezes, com diferentes 
voluntários(as). 
 
Ao fim, cada candidato(a) compartilhará sua opinião sobre a 
dinâmica, como se sentiu durante a atividade e poderá fazer outras 
observações, caso deseje. 

3 “Compartilhando 
dinâmicas” 

Que as candidatas e 
candidatos se 
conheçam melhor 
entre si. Ademais, 
identificar sua 
criatividade e 
dinamismo. 
 
Principais critérios a 
ressaltar: motivação, 
responsabilidade, 
habilidades de 
comunicação. 

As candidatas e os candidatos propõe uma dinâmica para ser 
compartilhada com o grupo. Dinâmica simples, diversão. 
 
Ao fim, as candidatas e os candidatos comentarão como se 
organizaram para escolher a dinâmica, como se sentiram e poderão 
fazer outros comentários, caso desejem. 

Recursos que 
estejam 
imediatament
e disponíveis. 

20 min. 
aprox.  
(sugestão)
.  

4 “A expressar-me 
por meio da arte” 

Representar as 
emoções de modo 
plástico. Expressar 
de forma visual o 
que está a sentir, o 
que entende ou o 
que deseja mostrar 
por meio da emoção 
escolhida.  
Principais critérios a 
ressaltar: 
estabilidade 
emocional, 
habilidades de 

O(a) facilitador(a) inicia a atividade a explicar que todos temos as 
mesmas palavras para nos referirmos à alegria, tristeza, ao 
aborrecimento, entre outras emoções. No entanto, como a forma 
como representamos as emoções no nosso mundo psíquico varia de 
pessoa para pessoa. 
 
A intenção da atividade é fazer com que cada pessoa represente, de 
modo visual e livre, a ira, a tristeza, a solidão, o medo, a alegria, o 
amor e qualquer outra emoção que lhes ocorra, por meio de 
desenhos ou pinturas. É muito importante frisar que a emoção 
escolhida e a expressão artística não serão avaliadas, mas sim o que 
o(a) candidato(a) deseja mostrar por meio da emoção escolhida e o 
conteúdo da mesma. 
 

Papel, giz de 
cera, caneta 
de colorir, 
lápis de cor. Se 
possível, 
pincéis e tinta. 

25 – 30 
minutos 
aprox. 
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comunicação, 
adaptabilidade. 

Ao fim, as e os participantes compartilharão com as demais pessoas 
aquilo que realizaram, acrescentando como se sentiram com a 
atividade. 

5 “Sociodrama” Identificar 
expectativas, 
preconceitos e/ou 
possíveis soluções 
diante das 
dificuldades. 
 
Pode-se observar 
algum dos seis 
critérios definidos no 
Manual de seleção. 

Divididas em pequenos grupos, as pessoas candidatas recebem 
cenários (ou se sugere que elas mesmas proponham possíveis 
cenários) de conflitos do serviço voluntário e soluções. Em primeiro 
lugar, as e os participantes distribuem os papéis entre si e terão 10 
minutos para definir sua própria posição e fazer anotações. Cada 
cenário será simulado para todo o grupo presente. 

Ao fim, o grupo reflete sobre o que foi encenado e os e as 
participantes poderão compartilhar se estão contentes com o papel 
que desempenharam na cena. 

Podem utilizar 
elementos do 
ambiente. 
Cenários 
preparados 

30 
minutos 
aprox. 

6 “Os cubos” Analisar as 
diferentes atitudes, 
estilos e métodos de 
trabalho 
organizativos. 
 
Principais critérios a 
ressaltar: motivação, 
estabilidade 
emocional, 
responsabilidade, 
habilidades de  
comunicação 
 

A dinâmica consiste na elaboração de um cubo por cada um(a) 
dos(as) participantes. A cada grupo será entregue uma bolsa com 
diferentes elementos. Cada grupo recebe diferentes elementos, 
com os quais elaborará o cubo.  
 
Primeiro, deve-se calcular os jogos de bolsas, segundo a 
quantidade de grupos. As pessoas participantes formam um círculo 
e as bolsas são repartidas de modo aleatório. Às pessoas 
participantes deve ser dada a orientação de que não vejam o 
conteúdo das bolsas, até que seja dada a autorização para tal. 
 
Cada pessoa tem uma bolsa, mas esta contém apenas uma parte 
do material “necessário” para criar o cubo. O resultado disso, 
portanto, é que os(as) participantes deverão buscar entre os(as) 
demais os elementos necessários que lhes faltam. 
 
O(a) facilitador(a) deve estar atento(a) às situações geradas e ao 
modo como as pessoas participantes trabalham. Deve-se observar 
liderança, individualidade, solidariedade, organização, 
perseverança etc. 
 

1 bolsa com  
cinco folhas de 
papelão; 
1 bolsa com 
tesouras; 
1 bolsa com 
uma régua e 
um lápis; 
1 bolsa com 
cola; 
1 bolsa com 
um molde 
para fazer um 
cubo; 
entre outros 
que sejam 
considerados 
necessários. 
 

40 min. 
aprox. 
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Ao final da atividade, pode-se refletir e utilizar as perguntas 
seguintes: Como se dão as relações humanas entre companheiros 
e companheiras? Como são distribuídas as tarefas? Qual o grau de 
participação de cada pessoa na tomada de decisões? etc. 

7 “Análise de uma 
problemática” 

Observar o nível de 
aprendizagem, 
análise e reflexão dos 
participantes do 
grupo. 
 
Principais critérios a 
ressaltar: 
compromisso e 
envolvimento social, 
habilidades de 
comunicação.  

Será exibido um vídeo que enfatize algum problema geral de ordem 
social. De igual modo, pode-se tocar uma música que permita que 
se alcance o objetivo proposto pela atividade. Os e as jovens terão 
a tarefa de fazer uma análise em grupos de trabalho e um debate de 
reflexão coletiva. 
 
Propõe-se o uso de vídeos e músicas focados nos seguintes temas: 

- Racismo e discriminação 
- Pobreza nas nossas regiões 
- Preservação do meio ambiente 
- Mudança climática 
- Igualdade de gênero 
- Corrupção, entre outros. 

Papel e caneta 
(ou 
compartilhar 
as opiniões 
sem 
necessidade 
de uso desses 
elementos).  

 

30 min. 
aprox.  

8 “Segurando o 
balde” 

Diversão. Além disso, 
pode-se observar 
liderança, 
cooperação e 
comunicação. 
Principais critérios a 
ressaltar: 
responsabilidade e 
habilidades de 
comunicação. 
 
 

Pede-se às e aos participantes que formem um círculo. Depois, 
entrega-se a cada um(a) um pedaço de lã e se pede que o coloque 
no balde, a manter o equilíbrio, sem deixá-lo cair. Serão empregadas 
várias estratégias, como: se encherá o balde com água e terra e 
os(as) participantes terão a tarefa de transportar os componentes 
básicos até um lugar determinado, sem deixá-los cair. 
 
Reflexão sobre como se sentiram ao realizar a dinâmica. Perguntas: 
O que observaram? Como se sentiram? Como podemo melhorar o 
trabalho em equipe? Como foi a comunicação entre as(os) 
integrantes do grupo? Como poderíamos ser mais solidários com as 
outras pessoas? 

Cordas, um 
balde, água, 
terra 
 

35 
minutos 
aprox. 

9 “O dado” Que facilitadoras(es) 
e candidatas(os) se 
conheçam entre si. A 
partir de perguntas 
relacionadas ao ano 
de voluntariado, 
escutar as respostas 

Primeiro, será elaborado um dado com proporções iguais. Este pode 
ser de papelão forrado com papel. Em seguida, em cada face do 
dado serão colocadas perguntas que sirvam para conhecer as 
candidatas e os candidatos. Por exemplo: “meu nome é Pedro, 
tenho 20 anos, sou de Lima… (perguntas: Minha principal motivação 
para participar do voluntariado é…?; Quero realizar meu 
voluntariado porque eu gostaria de aprender novas experiências, 

Papelão para 
elaborar o 
dado, folhas 
de papel em 
branco, 
caneta, 
tesoura, 

25 
minutos 
aprox. 
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das pessoas 
participantes.   
 
Critério: Motivação. 

como...?; A coisa de que eu mais sentiria falta no meu ano de 
voluntariado seria…?; O que eu gostaria de viver com outras pessoas 
na Alemanha seria…? etc.). Podem ser criadas outras perguntas de 
interesse. 

Posteriormente, cada uma das pessoas integrantes do grupo lançará 
o dado e deverá dar uma resposta à frase que sair. 
 

caneta ou lápis 
de colorir, 
cola. 
 

 

10 “Escolha um 
animal” 

Que facilitadoras(es) 
e candidatas(os) se 
conheçam entre si. 
Observar como cada 
candidato(a) 
descreve a si 
mesmo(a), assim 
como sua facilidade 
ou dificuldade para 
expressar emoções.  
 
Critério: 
Habilidades de 
comunicação 

O(a) facilitador(a) pedirá a cada pessoa que desenhe um animal que 
lhe represente e/ou que seja significativo para ela. Quando todas as 
pessoas tiverem terminado seu desenho, deverão explicar o que 
significa o animal escolhido, depois de se apresentar dizendo seu 
nome, idade, organização de procedência, entre outros. Isto fará 
com que as pessoas gerem um interesse acerca de quem são. 

Papel, canetas 
e/ou lápis de 
colorir. 

20 - 25 
minutos 
aprox. 
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4. Dinâmicas de diversão 
 TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TEMPO 

1 “Imitação com o 
chi-chi-ri-chi-
chi-ri-bom-bom-
bom” 

Diversão Consiste em formar um círculo com o grupo. Solicita-se uma 
pessoa voluntária, entrega-se a ela uma bola; essa pessoa 
começará a dinâmica.  
A pessoa voluntária é orientada a cantar “chi-chi-ri-chi-chi-ri bom-
bom-bom” e realizar um movimento qualquer. Em seguida, ela 
deve passar a bola para algum(a) colega. Quando esta pessoa 
receber a bola, deverá cantar “chi-chi-ri-chi-chi-ri-bom-bom-bom” 
e fazer o movimento que a pessoa anterior realizou, com a 
diferença de que a(o) participante atual integrará um novo 
movimento após a repetição, e assim por diante, até que todo o 
grupo tenha participado. 

Uma bola 20 min. aprox.  

2 “Dramatização 
com mímicas” 
 

Diversão e criatividade 
no momento de se 
comunicar. 
Principais critérios a 
ressaltar: habilidades 
de comunicação 

O grupo 1 escreverá palavras ou frases, que serão entregues ao 
grupo 2. Este, por sua vez, deverá utilizar sua criatividade 
executando mímicas (sinais, gestos, movimentos, sem falar), para 
que o grupo 3 adivinhe o que está escrito no papelzinho. Em 
seguida, os papéis serão trocados, até que todos os grupos tenham 
tido a oportunidade de adivinhar palavras/frases. 

Papel, lápis 
ou canetas. 

20 minutos 
aprox. 

3 “Não está” Diversão e estratégias 
que o(a) participante 
pode utilizar para se 
comunicar. 
 
Principais critérios a 
ressaltar: 
estabilidade 
emocional e 
habilidades de 
comunicação. 
 

Para desenvolver esta atividade, solicita-se a participação de uma 
voluntária ou um voluntário. Em seguida, pede-se que essa pessoa 
saia do local. 
Um(a) dos(as) facilitadores(as) terá a tarefa de ficar com o grupo 
que está na sala e explicar que quando a(o) colega retornar, todas 
as pessoas do grupo deverão fazer muito barulho, falar no telefone, 
conversar entre si, de modo que, quando retornar, a pessoa que se 
voluntariou não entenda o que está a acontecer. 
Outro(a) facilitador(a) acompanhará a pessoa voluntária e explicará 
que ela terá a tarefa de falar para o grupo sobre um tema de grande 
importância. 
Ao final do exercício, será desenvolvida uma reflexão, a qual 
colaborará com uma maior compreensão do tema. 
A pessoa que se voluntariou ao início deve buscar uma estratégia 
para chamar a atenção das demais pessoas e para comunicar aquilo 
que necessita dizer. 

 25 minutos 
aprox. 
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5. Dinâmicas virtuais 
 
4.1 Dinâmicas de apresentação 

 

 TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TEMPO 

1 “A teia de 
aranha” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 

O(a) facilitador(a) atribui cores, nomes de animais ou números a 
às pessoas participantes. Ademais, diz ao grupo que cada um(a) 
deve se lembrar da cor, nome de animal ou número da pessoa 
que lhe mencionou.  

O(a) facilitador(a) começa se apresentando e mencionando a  cor, 
nome de animal ou número atribuído a um(a) participante, e 
assim por diante. Quem recebe a indicação na sequência deve 
enumerar algumas características próprias (por exemplo: “Me 
chamo…” “Sou de…” “Minhas atividades favoritas são…”, entre 
outras) e assim por diante, até que todos tenham se apresentado.  

Quando todas as pessoas participantes terminarem de se 
apresentar, a última pessoa deve mencionar a cor, nome de 
animal ou número da pessoa que lhe mencionou e dizer alguma 
característica ou ponto forte que tenha observado nela, por 
exemplo: “me parece que Maria é uma pessoa carismática”.  

Sem 
elementos. 

20 a 25 
minutos aprox.  

2 “A apresentar-me 
com música” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 
 

Explica-se às participantes e aos participantes que terão  que 
selecionar uma música que seja significativa para elas e eles, a 
qual gostariam de compartilhar ao final de suas apresentações. 

Cada participante se apresenta com seu nome, idade, trabalho, 
entre outros; ao finalizar sua própria apresentação, a pessoa 
reproduz um pedaço da canção selecionada e explica por que 
gosta dela. 

Celular com 
música 
 

20 – 25 
minutos aprox. 

3 “Escolha um 
animal” 

Que candidatas(os) e 
facilitadoras(es) se 
conheçam entre si. 
Observar como cada 
candidato(a) descreve 
a si mesmo(a), assim 

O(a) facilitador(a) pedirá a cada pessoa que desenhe um animal 
que lhe represente e/ou que seja significativo para ela. Quando 
todas as pessoas tiverem terminado seu desenho, deverão 
explicar o que significa o animal escolhido, depois de se 
apresentar dizendo seu nome, idade, organização de 

Papel, 
canetas e/ou 
lápis de 
colorir. 

20 – 25 
minutos aprox. 
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como sua facilidade ou 
dificuldade para 
expressar emoções.  
 
Critério: 
Habilidades de 
comunicação 
 

procedência, entre outros. Isto fará com que as pessoas gerem 
um interesse acerca de quem são. 

4 “Ponto de 
partida” 

Conhecer os(as) 
participantes e as suas 
expectativas acerca do 
processo de seleção 

O grupo é informado de que será realizada uma rodada de 
apresentações. Não é necessário seguir nenhuma ordem 
determinada. Cada pessoa deverá dizer seu nome e responder as 
seguintes perguntas: por que e para que estou aqui? Quais são os 
conhecimentos e/ou habilidades que eu tenho e posso 
compartilhar com outras pessoas? 

Sem 
elementos 

20 – 25 
minutos aprox. 
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4.2. Dinâmicas para conhecer algumas habilidades, preconceitos e/ou valores a ressaltar nas candidatas e nos candidatos 

 TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TEMPO 

1 “Análise de uma 
problemática” 

Observar o nível de 

aprendizagem, análise 

e reflexão dos 

participantes do grupo. 

 

Principais critérios a 

ressaltar: 

compromisso e 

envolvimento social, 

habilidades de 

comunicação.  

Será exibido um vídeo que enfatize algum problema geral de ordem 

social. De igual modo, pode-se tocar uma música que permita que se 

alcance o objetivo proposto pela atividade. Os e as jovens terão a 

tarefa de fazer uma análise em grupos de trabalho privados e um 

debate de reflexão coletiva.   

 

Propõe-se o uso de vídeos e canções focados nos seguintes temas: 

- Racismo e discriminação 

- Pobreza nas nossas regiões 

- Preservação do meio ambiente 

- Mudança climática 

- Igualdade de gênero  

Word, Power 

Point ou sem 

elementos 

 

Subgrupos de 

trabalho virtual 

30 min. 

aprox.  

2 “Sociodrama” Identificar 

expectativas, 

preconceitos e/ou 

possíveis soluções 

diante das dificuldades. 

 

Pode-se observar 

algum dos seis critérios 

definidos no Manual de 

seleção. 

Divididas em pequenos grupos, as pessoas candidatas recebem 

cenários (ou se sugere que elas mesmas proponham possíveis 

cenários) de conflitos do serviço voluntário e soluções. Em primeiro 

lugar, divididos em grupos privados de trabalho, as e os participantes 

distribuem os papéis entre si e terão 10 minutos para definir sua 

própia posição e fazer anotações. Cada cenário será simulado para 

todo o grupo. Ao fim, o grupo reflete sobre o que foi encenado e os 

e as participantes poderão compartilhar se estão contentes com o 

papel que desempenharam na cena. 

Subgrupos de 

trabalho virtual 

30 

minutos 

aprox. 

3 “Atender aos 
conflitos 

coletivos” 

Reconhecer e 

manifestar os conflitos 

coletivos. 

Considerar e elaborar 

possíveis vias de ação. 

 

Principais critérios a 

ressaltar: 

 

Responsabilidade, 

habilidades de 

O(a) facilitador(a) solicitará às e aos participantes que se dividam 

em pequenos grupos. Depois, pedirá que identifiquem aspectos 

coletivos do grupo que precisam ser trabalhados ou situações 

problemáticas que dificultam um funcionamento ideal do grupo. 

Quando todos os subgrupos tiverem escrito uma lista com os 

obstáculos operativos detectados, deve-se refletir a respeito das 

observações e encontrar planos de ação possíveis para solucionar 

os desafios. Por exemplo, “algumas pessoas chegam atrasadas à 
reunião e por causa delas iniciamos a atividade muito tarde”. 
Encontramos duas possíveis soluções: a) chegar no horário 

Subgrupos de 

trabalho virtual 

25 - 30 

minutos 

aprox. 



 

 

Responsabilidade, 
habilidades de 
comunicação e 
adaptabilidade 

combinado ou b) iniciar a reunião, ainda que nem todos estejam 
presentes”.  

Quando todos os grupos tiverem finalizado suas participações, 
quem facilita solicitará que compartilhem em voz alta os conflitos 
detectados e suas vias de ação propostas. Todos e todas poderão 
escutar se alguma situação conflitiva se repete e propor vias de 
ação alternativas. 

4 “Roleta 
perguntadora” 

Observar, por meio das 
respostas às 
“perguntas 
motivadoras”, se as 
candidatas e os 
candidatos estão 
orientadas e 
orientados a algum dos 
seis critérios definidos 
no Manual de seleção. 

Procura-se um link que simule uma roleta. Esta roleta terá divisões, 
dentro das quais serão escritas as perguntas motivadoras. Fica a 
critérios dos(as) facilitadores(as) a forma como a dinâmica será 
realizada.  
As “perguntas motivadoras” serão escolhidas pelas pessoas 
moderadoras e devem estar focadas em propiciar que se conheça 
os candidatos e as candidatas um pouco melhor. Exemplos: De que 
maneira o ano de voluntariado na Alemanha pode colaborar com o 
regresso ao meu país?; Conte-nos uma experiência na qual tenha 
sido difícil adaptar-se e como você superou tal desafio; Quais 
defeitos ou qualidades pessoais são obstáculos na conquista dos 
seus objetivos?; Em algum momento do passado, você conviveu 
com um grupo, com o qual tenha enfrentado diferentes situações? 
etc. 
Ao fim, cada candidata(o) compartilhará sua opinião sobre a 
dinâmica, como se sentiu e poderá fazer outras observações, caso 
queira. 

Link com uma 
roleta aleatória 
 
Exemplo en 
espanhol: 
 
https://es.piliap
p.com/random/
wheel/ 

25 - 30 
minutos 
aprox. 

5 “Compartilhando 
dinâmicas” 

Que os e as 
participantes se 
conheçam melhor 
entre si. Observar sua 
criatividade e 
dinamismo. 
Principais critérios a 
ressaltar: motivação, 
responsabilidade, 
habilidades de 
comunicação. 

As candidatas e os candidatos propõem uma dinâmica a ser 
compartilhada com o grupo. Dinâmica simples, diversão. 
 
Ao fim, as candidatas e os candidatos comentarão como se 
organizarão para escolher a dinâmica, como se sentiram e se 
gostariam de acrescentar algo. 

Subgrupos de 
trabalho virtual 

20 min. 
aprox.  
(sugestão)
.  
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4.3 Dinâmicas de finalização e de reflexão 

 

 TEMAS OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TEMPO 

1 “Intercâmbio de 
sensações” 

Dar a cada integrante a 
possibilidade de 
expressar seus 
sentimentos ao fim da 
jornada. 

O(a) facilitador(a) solicitará a todos e todas que, em poucas 
linhas, escrevam palavras ou frases que descrevam como se 
sentem sobre o fato de este ser o último encontro. É importante 
deixar claro que devem escrever acerca das sensações e emoções 
despertadas pela despedida do grupo e do espaço. 
 
Uma pessoa de cada vez, sem seguir nenhuma ordem definida, 
poderá compartilhar com o grupo, em voz alta, aquilo que 
escreveu. O(a) facilitador(a) deve assegurar-se de que todas as 
pessoas participem ativamente e possam levar a público algo que 
sentem neste momento. 

Durante o intercâmbio de sensações, é recomendável que não 
haja interrupções nem perguntas para a pessoa que está se 
expressando. 

Papel, lápis, 
lápis de 
colorir. 
 
O grupo 

25 minutos 
aprox. 

2 “Sinais do 
acontecido” 

Dar a cada participante 
a oportunidade de se 
despedir do grupo e do 
espaço. Fomentar um 
ambiente em que 
possam se expressar 
livremente. 

Será informado às e aos participantes que, como modo de 
finalização, deverão pensar em cinco palavras (e não frases) que 
para elas e eles remetam ao que foi compartilhado e aprendido. 
As palavras atuam como se fossem marcas do que aconteceu com 
o grupo, impressões que permanecerão em cada uma das pessoas 
para sempre. 

Devem ser dados aos e às participantes vários minutos, para que 
pensem nas palavras e as escrevam em um papel. É importante 
lembrar-lhes de que serão as últimas palavras que pronunciarão 
ao grupo. Os e as participantes lerão as palavras em voz alta para 
o grupo, de um(a) a um(a). 

Naturalmente, cada uma das palavras poderá ser acompanhada 
por uma breve explicação. 

Papel, 
canetas e/ou 
lápis. 
 
Em grupo 

20 minutos 
aprox. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO – INDIVIDUAL
País: __________________________ Lugar: _________________________________________ Data:___________________________

NOME DO INTEGRANTE DO COMITÊ DE SELEÇÃO:________________________________________ Função:__________________________

IDADE:

PRIORIDADE (ANTERIOR À PRIORIDADA CONJUNTA): 

NOME DO CANDIDATO:

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DOS CRITÉRIOS
Levar em conta: documentação / entrevista / dinêmicas -Em que momento consegui observar, escutar, identificar elementos para cada um dos critérios?

1. COMPROMISSO SOCIAL
Por exemplo:

Vínculo e/ou história com a 
organização de envio; Capacidade de 

reflexão e análise social

Lugar de origem:

OBSERVAÇÕES GERAIS

3. RESPONSABILIDADE
Demonstração de 

responsabilidade durante a 
seleção

Perspectiva / Carta da 
organização de envio 

2. ESTABILIDADE 
EMOCIONAL

Estabilidade emocional e psicológica
Maturidade e autorreflexão



5. ADAPTABILIDADE

Habilidades e talentos

DESAFIOS E POSSÍVEIS 
DIFICULDADES

RECOMENDAÇÕES ACERCA 
DO POSTO DE 

VOLUNTARIADO

6. CAPACIDADE DE 
COMUNICAÇÃO

Disposição para aprender o idioma
Capacidade de comunicação, para 

além da palavra falada

4. MOTIVAÇÃO
Carta de motivação e/ou o que 

expressou nela
Expectativas acerca do voluntariado



INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO - CONJUNTO

País: __________________________ Lugar: _________________________________________ Data:___________________________

Integrantes da Comissão de Seleção:________________________________________________________________________________________________________

1. COMPROMISSO 
SOCIAL

Por exemplo:
- Vínculo e/ou história coa a 

organização que faz a 
candidatura

- Capacidade de reflexão e 
análise social

2. ESTABILIDADE 
EMOCIONAL

Por exemplo:
- Estabilidade emocional e 

psicológica
- Maturidade e 
autoconsciência

3. RESPONSABILIDADE

Por exemplo:
- Demonstração de 

responsalidade durante a 
seleção. 

- Perspectiva / Carta da 
organização de envio        

4. MOTIVAÇÃO

Por exemplo:
- Carta de Motivação - 

Motivações expressas na 
entrevista.

- Expectativas quanto ao 
voluntariado

5. ADAPTABILIDAD

Por ejemplo:
Habilidades y talentos

6. CAPACIDADE DE 
COMUNICAÇÃO

Por exemplo:
- Disposição para aprender 

o idioma
- Capacidade de 

comunicação, para além da 
palavra falada

DESAFIOS E 
POSSÍVEIS 

DIFICULDADES        

RECOMENDAÇÕES 
ACERCA DO POSTO 
DE VOLUNTARIADO

Nome do 

candidato:

Prioridade 

acordada pelo 

comitê de 

seleção: 

Reúna-se con a equipe de seleção. Levando em conta sua avaliação individual, iniciem um diálogo sobre as perspectivas e preencham este instrumento conjunto.

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO E 

NOTAS

Nome do 

candidato:

Prioridade 

acordada pelo 

comitê de 

seleção: 
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1. COMPROMISSO 
SOCIAL

Por exemplo:
- Vínculo e/ou história coa a 

organização que faz a 
candidatura

- Capacidade de reflexão e 
análise social

2. ESTABILIDADE 
EMOCIONAL

Por exemplo:
- Estabilidade emocional e 

psicológica
- Maturidade e 
autoconsciência

3. RESPONSABILIDADE

Por exemplo:
- Demonstração de 

responsalidade durante a 
seleção. 

- Perspectiva / Carta da 
organização de envio        

4. MOTIVAÇÃO

Por exemplo:
- Carta de Motivação - 

Motivações expressas na 
entrevista.

- Expectativas quanto ao 
voluntariado

5. ADAPTABILIDAD

Por ejemplo:
Habilidades y talentos

6. CAPACIDADE DE 
COMUNICAÇÃO

Por exemplo:
- Disposição para aprender 

o idioma
- Capacidade de 

comunicação, para além da 
palavra falada

DESAFIOS E 
POSSÍVEIS 

DIFICULDADES        

RECOMENDAÇÕES 
ACERCA DO POSTO 
DE VOLUNTARIADO

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO E 

NOTAS

Nome do 

candidato:

Prioridade 

acordada pelo 

comitê de 

seleção: 

Nome do 

candidato:

Prioridade 

acordada pelo 

comitê de 

seleção: 

Nome do 

candidato:

Prioridade 

acordada pelo 

comitê de 

seleção: 
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