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Talvez você já tenha participado numa atividade quebra-gelo em algum evento. 
Essas atividades ajudam as pessoas a relaxar e a conhecerem-se. Atividades 
quebra-gelo bem planejadas e bem executadas, envolvem o público e 
incentivam-no a investir no sucesso do evento.

INÍCIO
Este projeto marca o início do seu percurso Toastmasters. É a sua oportunidade de 
se apresentar ao grupo e partilhar algo a seu respeito.

CULMINAÇÃO
Este projeto culmina com você fazendo um discurso de 4 a 6 minutos, o primeiro 
discurso preparado que cada Toastmaster faz no seu clube.

No decorrer deste projeto, você aprenderá a reconhecer as competências que já 
possui, a aprimorá-las para aumentar a sua confiança e a identificar aspectos que 
podem ser melhorados.

Você aprenderá a identificar os elementos básicos da estrutura do discurso e a 
utilizar técnicas de ensaio que equilibram a preparação e a espontaneidade.

INTRODUÇÃO
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Finalidade: a finalidade deste projeto é se apresentar ao clube e aprender a 
estrutura básica de um discurso em público.

Visão global: escreva e apresente um discurso sobre um tema à sua escolha para 
se apresentar ao seu clube. O seu discurso pode ser bem-humorado, informal ou 
pode adotar outro estilo que lhe agrade.

SUA TAREFA

Para ver na 
íntegra os 
detalhes e as 
exigências da 
tarefa, consulte  
a "Checklist 
do Projeto" na 
página 13.Ao longo deste projeto, você verá ícones nas margens, ao lado do texto.  

Esses ícones indicam os recursos adicionais disponíveis on-line.

Atividade Interativa: entre no Base Camp para concluir 
uma atividade interativa.

Recurso: entre no Base Camp para ver este recurso 
on-line.

Vídeo: entre no Base Camp para assistir a um vídeo de apoio 
deste projeto.

QUEBRE O GELO  Página 3



AVALIE SUAS COMPETÊNCIAS

Pré-Projeto Declaração Pós-Projeto

5 4 3 2 1 Sou calmo e confiante quando discurso perante grupos. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Compreendo a estrutura básica de um discurso. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Tenho consciência dos meus pontos fortes como 
comunicador e líder. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
Tenho consciência de quais aspectos eu preciso 
melhorar nas minhas competências de comunicação  
(escuta, pensamento/raciocínio, oratória) e liderança.

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Tenho metas de comunicação e liderança bem 
definidas. 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 Reconheço como este projeto se aplica à minha vida 
fora do Toastmasters. 5 4 3 2 1

5
EXEMPLAR

3
COMPETENTE

4
NOTÁVEL

2
EMERGENTE

1
EM DESENVOLVIMENTO

Avalie o nível atual das suas competências classificando cada afirmação. 

Selecione o número apropriado com base nas suas competências atuais:
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COMPETÊNCIAS

Abaixo, apresentamos uma lista das competências que 
você vai aprender e praticar neste projeto.

 ■ Reconhecer os elementos da estrutura básica de um discurso.

 ■ Equilibrar a preparação e a espontaneidade ao discursar.

 ■ Demonstrar autoconfiança ao discursar perante o público.

 ■ Identificar suas competências de comunicação e liderança.

 ■ Definir metas de comunicação e liderança.
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O projeto "Quebre o Gelo" é a sua primeira oportunidade de partilhar algo sobre 
você e suas metas com os outros associados do clube. Será possível incluir as 
seguintes informações no seu discurso para ajudar os associados do clube a 
conhecê-lo melhor:

 ■ O motivo pelo qual se associou ao Toastmasters (se foi influenciado por alguém 
ou por um acontecimento, partilhe essa história)

 ■ Suas metas de comunicação e liderança

Quando você fez a sua Avaliação dos Toastmasters Pathways, teve de identificar 
os seus objetivos básicos de oratória e liderança — o motivo que o trouxe ao 
Toastmasters e o que esperava alcançar. Pode ser útil recordar essa experiência e 
partilhar alguns desses objetivos no seu discurso "Quebre o Gelo".

Você também pode utilizar a Planilha de Esboço do Discurso "Quebre o Gelo" 
na página 17 para ajudá-lo a coletar e desenvolver suas ideias. Um esboço claro 
e minucioso vai ajudá-lo a elaborar o seu discurso e a partilhar suas metas de 
comunicação e liderança com o público dentro do tempo alocado.

ORGANIZE SEU DISCURSO
Seu discurso "Quebre o Gelo" é uma história sobre você. Os quatro elementos de 
uma boa história são:

 ■ Tema interessante

 ■ Introdução

 ■ Corpo

 ■ Conclusão

Monte um discurso com introdução, corpo e conclusão para comunicar 
eficazmente seu propósito geral.

Comece por se apresentar. No corpo do discurso, partilhe informações que 
gostaria que os seus colegas associados soubessem a seu respeito. Conclua com o 
relato de um episódio engraçado ou interessante relacionado com seu desejo de 
melhorar como orador e líder.

Se você já tiver feito o projeto Quebre o Gelo anteriormente, desta vez  
concentre-se nas metas do seu trajeto atual.

VOCÊ E SUAS METAS
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PREPARE E APRESENTE

ESCREVA O DISCURSO
Escreva o seu discurso, memorize a introdução e a conclusão e ensaie todo o resto 
até se sentir confortável. Se tudo correr bem, isso dará ao seu discurso um tom 
natural e espontâneo.

LEMBRE-SE DO ESBOÇO
Faça cartões com pequenas anotações ou anote alguns tópicos do discurso numa 
folha de papel. Isso facilita a lembrança dos tópicos principais do discurso, e você 
ainda consultar os lembretes quando estiver apresentando o seu discurso no 
clube. O objetivo é se lembrar do esboço, e não ler o discurso palavra por palavra.

CONECTE-SE COM O PÚBLICO
Para falar com eficácia, você deve levantar os olhos do discurso escrito e se 
conectar com o público. Sua presença e sua conexão com o público aumentam o 
impacto da sua mensagem.
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TÉCNICAS PARA PRATICAR
Antes de proferir o seu discurso "Quebre o Gelo", reserve algum tempo para 
ensaiar. Há muitas formas de praticar. Aqui estão alguns exemplos. Escolha uma 
técnica que funcione para você ou desenvolva a sua própria técnica.

Ensaie com Amigos ou Familiares
Ensaie seu discurso com amigos ou familiares para obter feedback. Escute o 
feedback construtivo e ponha em prática todos os comentários que possam 
ser úteis para você.

Grave a si Mesmo
Grave-se enquanto discursa e depois veja a filmagem. Não seja 
excessivamente autocrítico. Concentre-se nos comentários construtivos.

Utilize um Espelho
Ensaie em frente a um espelho. O feedback é imediato, e você pode fazer 
ajustes no decorrer do seu ensaio.

Pratique por Partes
Divida o seu discurso em partes. Primeiro, ensaie a introdução. Depois, siga 
para o corpo do discurso, que incluirá os tópicos principais a ser abordados. 
Por fim, ensaie a conclusão. Quando estiver confortável com cada parte do 
discurso, junte-as.

Cronometre a si Mesmo
Ao praticar, lembre-se de que o seu "Quebre o Gelo" tem uma duração de 
4 a 6 minutos. Cronometre-se. Se estiver muito perto do limite de tempo, 
verifique se todos os tópicos abordados são relevantes e pertinentes ao tema. 
Se estiver sobrando tempo, examine novamente o conteúdo e acrescente 
mais informação aos tópicos que estão subrepresentados..
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RELAXE, RESPIRE E DESFRUTE
Verifique seu ritmo ao começar. Se o nervosismo ou o medo começarem a 
apoderar-se de você, pare, respire e relaxe. Os seus colegas Toastmasters querem 
que você tenha êxito começando o seu percurso de forma positiva.

Tempo
Ao discursar perante o clube, o controlador de tempo utilizará um sinalizador 
ou cartões durante o seu discurso para mantê-lo informado de quanto 
tempo resta.

Revisão
Se teve problemas com o tempo (seja porque gastou mais ou menos tempo 
do que o estipulado para fazer o discurso), analise os motivos e entenda por 
que eles ocorreram.

Organização
Quer termine antes, dentro do tempo ou depois do tempo alocado, aproveite 
a experiência para aprender como organizar e controlar melhor o tempo do 
seu discurso.

Ritmo
Você rapidamente conseguirá perceber se deve falar mais depressa ou mais 
devagar perante o público, podendo ajustar seu tempo conforme necessário.

Momento a Momento
Após o discurso, reserve algum tempo para anotar se ficou nervoso e perdeu 
o fio da meada, se repetiu uma parte ou se foi obrigado a fazer uma pausa 
porque o público riu. Tudo isso faz parte do processo de aprendizagem.

SUPERE A ANSIEDADE
O medo e a ansiedade são normais em oradores estreantes. Se estiver se sentindo 
assim, revise suas metas e concentre-se nos motivos que o fizeram aderir ao 
Toastmasters. Lembre-se de que uma reunião do seu clube proporciona um 
ambiente seguro e acolhedor, e é o local ideal para praticar suas competências de 
comunicação e liderança. Nas reuniões, você é encorajado a testar coisas novas, 
aprender com as avaliações que recebe e a celebrar os seus êxitos.
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Você recebe feedback do seu avaliador antes da reunião do clube terminar. Ele 
faz sua avaliação verbal perante o clube e lhe fornece feedback escrito na forma 
previamente acordada.

Escute o seu avaliador, seja cortês e esteja receptivo ao feedback. Agradeça ao seu 
avaliador e leve em conta todo esse feedback quando estiver elaborando o seu 
próximo projeto ou discurso. Dependendo da prática do seu clube, talvez você 
também receba avaliações escritas dos outros associados. É útil guardar essas 
avaliações para referência futura. Após a reunião, faça perguntas ao seu avaliador 
para esclarecer qualquer coisa que você não tenha entendido. Fale ainda com o 
seu mentor para obter feedback adicional que você possa vir a utilizar em futuros 
discursos.

Você pode ler sobre o processo de avaliação no The Navigator (O Navegador)  
(Item PT8722), mas é útil rever alguns elementos descritos nesta seção.

AVALIE-SE
Quando concluir o seu discurso, reserve um tempo para pensar em como se saiu. 
Independentemente de seus sentimentos — alívio, empolgação, nervosismo 
ou uma combinação de emoções —, orgulhe-se. Você arriscou e desafiou a si 
mesmo. Pode ser útil se reunir com o seu avaliador para debater o feedback ou 
tirar as dúvidas que você possa ter.

APÓS SEU DISCURSO
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REVISE E PONHA EM PRÁTICA

Antes de concluir a tarefa, pare um momento para ler as perguntas exibidas aqui. 
Caso não consiga responder confortavelmente às perguntas, revise o projeto. 

 ■ Que estratégias você pode utilizar para equilibrar a preparação e a 
espontaneidade quando discursa?

 ■ Liste as suas competências mais fortes de comunicação e liderança.

 ■ Que competências de comunicação e liderança pretende desenvolver?

 ■ Liste os seus objetivos de comunicação e liderança de curto prazo.

 ■ Quais são os elementos da estrutura básica de um discurso?
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CONCLUA SUA TAREFA

Agora que você já leu o projeto, planeje e prepare o seu discurso ou relatório. 

Revise: volte à página 3 para revisar sua tarefa.

Organize: use a “Checklist do Projeto” na página 13 para revisar as etapas e 
adicionar suas próprias etapas. Isso o ajudará a organizar e preparar a sua tarefa.

Agende: peça ao Vice-Presidente de Educação para agendar o seu discurso.

Prepare: prepare-se para a sua avaliação. Reveja os recursos de avaliação nas 
páginas 14 a 16 e partilhe todos os recursos com o seu avaliador antes do 
discurso. Você também pode disponibilizar seus recursos de avaliação na internet.
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CHECKLIST DO PROJETO
Quebre o Gelo
CHECKLIST DO PROJETO
Quebre o Gelo

Página 1

  Agende seu discurso com o Vice-Presidente de Educação.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Escreva seu discurso.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

  Ensaie seu discurso.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

   Após ter concluído todos os componentes da tarefa, incluindo o seu discurso, volte à página 4 
para classificar suas competências na seção Pós-Projeto.

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

Finalidade: a finalidade deste projeto é se apresentar ao clube e aprender a estrutura básica de um discurso em 
público.

Visão global: escreva e apresente um discurso sobre um tema à sua escolha para se apresentar ao seu clube. O 
seu discurso pode ser bem-humorado, informal ou pode adotar outro estilo que lhe agrade.

Este projeto inclui:

 ■ Um discurso de 4 a 6 minutos

Abaixo, estão tarefas que você precisará concluir para este projeto. Lembre-se, o seu projeto é exclusivamente para 
você. É possível alterar a lista a seguir para incorporar outras tarefas necessárias ao seu projeto.

© 2016 Toastmasters International. Todos os direitos reservados. Toastmasters International, o logotipo da 
Toastmasters International e todas as outras marcas comerciais e direitos autorais da Toastmasters International 
são de propriedade exclusiva da Toastmasters International e só podem ser utilizados mediante autorização
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Página 1 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
Quebre o Gelo

Título do Discurso

Avaliador

Nome do Associado Data

Duração do Discurso: 4 a 6 minutos

Declaração de Finalidade
A finalidade deste projeto é fazer com que o associado se apresente ao clube e aprenda a estrutura básica de um 
discurso em público.

Notas para o Avaliador
Este associado está concluindo seu primeiro discurso no Toastmasters. A meta da avaliação é fornecer ao associado 
um parecer eficaz a respeito do seu discurso e do seu estilo de apresentação. Como o "Quebre o Gelo" é o 
primeiro projeto a ser concluído pelo associado, você pode optar por usar apenas a seção de observações, e não a 
pontuação numérica.

Comentários Gerais
Você foi notável em:

Você pode aperfeiçoar:

Para desafiar a si mesmo:
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Página 2

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – Quebre o Gelo

Para o avaliador: Além da sua avaliação verbal, preencha também este formulário.

5
EXEMPLAR

4
NOTÁVEL

3
COMPETENTE

2
EMERGENTE

1
EM DESENVOLVIMENTO

Clareza: a linguagem falada é clara e fácil de entender Comentário:

5 4 3 2 1

Variedade Vocal: usa tom, velocidade e volume como recursos Comentário:

5 4 3 2 1

Contato Visual: usa eficazmente o contato visual para envolver o público Comentário:

5 4 3 2 1

Gestos: usa gestos com eficácia Comentário:

5 4 3 2 1

Consciência em Relação ao Público:  demonstra consciência do 
envolvimento e das necessidades 
do público

Comentário:

5 4 3 2 1

Nível de Conforto: aparenta estar confortável perante o público Comentário:

5 4 3 2 1

Interesse: envolve o público com conteúdo interessante e bem elaborado Comentário:

5 4 3 2 1
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Quebre o Gelo
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Estes critérios apresentam as metas e expectativas específicas relacionadas ao discurso. Revise cada nível para 
ajudá-lo a concluir a avaliação.

Clareza
5 –  É um orador exemplar que passa sempre sua 

mensagem

4 – Destaca-se no uso da palavra

3 – A linguagem verbal é clara e fácil de entender

2 –  A linguagem verbal é pouco clara ou muito difícil 
de entender

1 –  A linguagem verbal não é clara ou é difícil de 
entender

Variedade Vocal
5 –  Usa com perfeição os recursos de tom, 

velocidade e volume

4 –  Destaca-se ao usar tom, velocidade e volume 
como recursos

3 – Usa tom, velocidade e volume como recursos

2 –  Precisa praticar mais o uso de tom, velocidade 
e volume

1 – Uso ineficaz de tom, velocidade e volume

Contato Visual
5 –  Usa contato visual para transmitir emoções e 

estimular respostas

4 –  Usa contato visual para medir a reação e a 
resposta do público

3 –  Usa eficazmente o contato visual para envolver o 
público

2 – Precisa melhorar o contato visual com o público

1 –  Mantém pouco ou nenhum contato visual com 
o público

Gestos
5 –  Integra totalmente os gestos ao conteúdo para 

fazer um discurso exemplar

4 –  Usa gestos como recurso para melhorar o 
discurso

3 – Usa gestos com eficácia

2 – Usa gestos pouco expressivos ou perturbadores

1 –  Usa gestos muito perturbadores ou nem usa 
gestos

Consciência em Relação ao Público
5 –  Envolve completamente o público e antecipa as 

suas necessidades

4 –  Tem plena consciência do envolvimento e das 
necessidades do público e responde eficazmente

3 –  Demonstra consciência do envolvimento e das 
necessidades do público

2 –  Precisa praticar mais o envolvimento com o 
público ou a conscientização da sua presença

1 –  As tentativas de envolver o público ou de 
atender às suas necessidades são poucas ou 
inexistentes.

Nível de Conforto
5 – Aparenta total autoconfiança perante o público

4 –  Revela-se totalmente à vontade perante o 
público

3 – Aparenta estar confortável perante o público

2 – Aparenta estar desconfortável perante o público

1 –  Aparenta estar muito desconfortável perante o 
público

Interesse
5 –  Envolve totalmente o público com conteúdo 

exemplar e bem elaborado

4 –  Envolve o público com conteúdo altamente 
empolgante e bem elaborado

3 –  Envolve o público com conteúdo interessante e 
bem elaborado

2 –  O conteúdo é interessante, mas pouco 
elaborado; ou é bem elaborado, mas não é 
interessante

1 –  O conteúdo não é interessante nem bem 
elaborado
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Use este esboço para ajudá-lo a organizar as informações que deseja incluir no seu discurso.

Página 1

Título do Discurso

Sobre si mesmo/Pontos Principais
Liste de duas a quatro coisas sobre si mesmo que gostaria de compartilhar com seus colegas associados do clube.

 1. 

 2. 

 3. 

 4.  

Motivos para Se Afiliar ao Toastmasters (Opcional)

Se for relevante para o seu discurso, você pode contar ao público os motivos que o levaram a se afiliar ao 
Toastmasters.  

 

 

Metas (Opcional)

Você tem metas que gostaria de alcançar no Toastmasters? Se tiver, liste-as aqui.

 1. 

 2. 

 3. 

 4.  

PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO
Quebre o Gelo
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PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o Gelo

Página 2

Introdução

 A. Saudação
   Você pode agradecer ao Toastmaster ou à pessoa que o apresentou e saudar os colegas Toastmasters e os 

convidados.

  

  

  

 B. Capture o interesse do público
  Comece com algo sobre si mesmo que capture o interesse e a atenção do público.

  

  

  

 C. Apresente-se
   Após a abertura, faça uma breve introdução. Talvez você queira incluir nela os motivos que o levaram a  

afiliar-se ao Toastmasters.

  

  

  

 D. Transição
  Escreva uma breve exposição para fazer a transição entre a introdução e a próxima parte do discurso.

  

  

  

PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o Gelo
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PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o Gelo

Página 2

Introdução

 A. Saudação
   Você pode agradecer ao Toastmaster ou à pessoa que o apresentou e saudar os colegas Toastmasters e os 

convidados.

  

  

  

 B. Capture o interesse do público
  Comece com algo sobre si mesmo que capture o interesse e a atenção do público.

  

  

  

 C. Apresente-se
   Após a abertura, faça uma breve introdução. Talvez você queira incluir nela os motivos que o levaram a  

afiliar-se ao Toastmasters.

  

  

  

 D. Transição
  Escreva uma breve exposição para fazer a transição entre a introdução e a próxima parte do discurso.

  

  

  

PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o Gelo

Página 3

Corpo

 A. Ponto principal 1
  Use algumas das informações de "Sobre Si Mesmo/Pontos Principais", na página 1.

  

  

  

   Transição
   Use uma ou duas frases para conectar o ponto principal 1 ao ponto principal 2.

   

   

   

 B. Ponto principal 2

  

  

  

   Transição
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PLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o GeloPLANILHA DE ESBOÇO DO DISCURSO – Quebre o Gelo
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Página 4

 C. Ponto principal 3

  

  

  

   Transição
   Sinalize que a conclusão do discurso se aproxima.

   

   

   

Conclusão

 D. Exponha novamente os pontos principais do seu discurso

  

  

  

 E. Feche de forma impactante
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