
Vamos falar de espírito de equipa e 
de como damos o melhor de nós 
quando trabalhamos em conjunto. 

Missão: Trabalho de equipa
Estamos a desenvolver um bom espírito 

de equipa!
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Felix


https://youtu.be/mzL-qYv2Kok


Um bom trabalho de equipa é necessário em diversas situações.

Confiança Ouvir

Trabalhar em 
conjunto para um 
objetivo comum

Reconhecer e valorizar 
o trabalho de cada

membro da equipa, seja 
grande ou pequeno

O que é o trabalho de equipa?

Falar

Bom 
trabalho 
de equipa 

inclui



Consegues lembrar-te de algum grupo em 
que o trabalho de equipa seja importante?

Equipa da escola

Equipa desportiva
Equipa médica

Nós pensamos em...



Trabalho de equipa 

Atingir objetivosTrabalhar em conjunto

Valorizar-nos uns aos outros Fazer turnos

Ajuda-nos a...



But what about team spirit?

Espírito de equipa é o sentimento de:

DedicaçãoOrgulho

Entusiasmo que existe numa equipa 
e que a faz querer fazer tudo bem 

e ser a melhor

Ajuda as equipas a dar o 
melhor de si.



Uma história verídica que espelha 
o espírito de equipa

Perguntou-lhe qual era o seu papel na 
NASA. Ele respondeu, “Estou a ajudar a 

pôr o Homem na lua”

Ele era orgulhoso, dedicado e entusiástico 
no seu trabalho de pôr o Homem na lua, 

mesmo não sendo astronauta ou 
engenheiro a fazer um foguetão.

Ele fazia parte da equipa e mostrou o fantástico espírito de equipa.

Em 1961 o Presidente dos EUA 
John F. Kennedy visitou a 

NASA, onde são planeadas as 
missões espaciais. 

No centro espacial, apresentou-se a um 
empregado que estava a limpar o chão.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

  
  

  



Porque não mostrar o espírito de equipa no intervalo 
ou à hora do almoço e fazer uns Desafios de equipa??

Vamo-nos mexer 
mais e estar 
menos tempo 

sentados



Qual é o nosso 
Desafio?



Experimenta correr em equipa e 
encorajarem-se mutuamente.

Desafiamos-te a reconhecer e mostrar um bom 
espírito de equipa na escola, em casa ou em qualquer 

atividade e registá-la nos REGISTOS DE MISSÃO.

de fazer o Daily Mile!
E não te esqueças




