Criatividade e a Economia em Rede
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

•

Introdução ao programa
o

Documentação inicial do curso

•

Introdução ao conceito de criatividade
o O que quer dizer criatividade mundial?
o Desafios que a criatividade pode colocar ao indivíduo

•

Introdução ao conceito de economia em rede
o Mudança da era industrial para a economia em rede
o Desafios que a economia em rede pode colocar ao indivíduo

•

Consciência da forma como as coisas estão interligadas
o Tomar mais consciência daquilo que vemos e do que pode
significar
o Como é que as cores podem ser usadas para melhorar ligações

Materiais de aprendizagem:
-

Folha para registo de presenças

-

Questionário Roda da Vida
Flip chart ou quadro branco e marcadores
Canetas ou lápis para os/as aprendentes
Bloco de folhas brancas para notas dos/as aprendentes
Cópias da imagem Filósofo em Meditação (1 por aprendente)
Cópias dos logotipos da Amazon, FedEx e BMW (para o/a facilitador/a)
Cópias dos logotipos da GAP (para o/a facilitador/a)
Cópias da palavra Advogado em 3 tipos diferentes de letra (1 conjunto
por 2 aprendentes)
Cópias de 10 imagens usadas em ’10 razões para usar a cor a melhoria
das ligações’
Folhas de cor de duas faces – de um lado a cor, do outro lado
informação sobre a cor
Um conjunto de cópias do/a facilitador/a de logotipos usados em
folhas/cartões de cores
Caderno de trabalho do/a aprendente
Questionários de avaliação

-

Nota: Recomenda-se a plastificação dos documentos do/a facilitador/a, folhas
do Advogado, 10 imagens usadas em ’10 razões para usar a cor na melhoria
das ligações’ e as folhas de cor.

Resultados esperados da aprendizagem:

• Compreensão da importância da criatividade,
na sua aceção mais lata, no mundo moderno
• Compreensão das ligações entre criatividade e
curiosidade e de como a criatividade melhora
as competências de resolução de problemas
• Identificação das ligações subliminares que as
organizações fazem através dos seus logotipos
• Identificação e compreensão da forma como
diferentes tipos de letras/ fontes podem ser
usadas para transmitir diferentes mensagens e
ligações
• Compreensão da forma como as cores podem
ser usadas para melhorar as ligações
• Compreensão de como as cores se tornam
parte da comunicação visual
• Compreensão das características das
diferentes cores
• Identificação da forma como a cor é usada na
economia em rede

Resultados diferenciados da aprendizagem:

Diferenciação alcançada através de:

• Curiosidade

• Pensamento crítico

• Consciência das ligações que existem no
mundo moderno

• Discussão interativa

• Consciência das ferramentas de
comunicação subliminar
• Consciência de como a identificação de
ligações permite gerar novas ligações e
concretizar atividades comerciais
• Utilização das ligações para aumentar o
capital social
• Empowerment pessoal
• Trabalho em equipa

• Trabalho de equipa
• Reflexão pessoal

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

5 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a;

Registo da presença de aprendentes.

Estrutura da sessão.

Apresentação de aprendentes ao
grupo.

Folha de
presenças

10 minutos

Questionário Roda
da Vida

Facilitador/a distribui o questionário Roda da Vida e pede
aos/às aprendentes que o preencham individualmente.

Preenchimento individual do
questionário pelos/as aprendentes.

Questionário
Roda da Vida

15 minutos

O que é a
criatividade e o que
se entende pela
expressão
‘economia em
rede’?

Facilitador/a conduz a discussão sobre o que se entende pela
palavra/ expressão criatividade.

Numa discussão em grupo,
aprendentes apresentam as suas
ideias sobre o que é a criatividade na
sua aceção mais lata.

Flip chart/ Quadro
branco

Facilitador/a regista comentários/ palavras-chave de
aprendentes no flip chart/ quadro branco.
Facilitador/a desafia aprendentes a pensar em criatividade no
seu sentido mais amplo e como aspeto-chave na solução de
problemas e na forma como se vê o mundo, explorando a
importância da criatividade.
Facilitador/a introduz o conceito de mundo em mudança, de
uma sociedade industrial formalmente estruturada para uma
economia em rede.
Facilitador/a sublinha que “a economia em rede” não é sobre o
número de amigos no Facebook ou seguidores no twitter.
Relaciona-se com a forma como organizações e indivíduos se
podem relacionar no mundo moderno e como essas ligações
melhoram o capital social das pessoas.
Facilitador/a conduz discussão sobre o impacto destas
mudanças nos indivíduos em termos de oportunidades e
desafios, registando os comentários do/a (s) aprendentes no
flip chart/ quadro branco.

Numa discussão em grupo,
aprendentes destacam quais
consideram ser as oportunidades e

Marcadores

desafios de viver numa economia em
rede.
10 minutos

Despertar a
curiosidade e
ajudar as pessoas a
questionarem o
que veem

Facilitador/a dá a cada aprendente uma folha com a imagem
Filósofo em Meditação.
Pede aos/às aprendentes que identifiquem o que veem na
imagem.
Dá 5 minutos aos/às aprendentes para registo de ideias-chave
do que veem.
Facilitador/a pergunta a cada aprendente o que vê na imagem.
Durante o feedback do grupo, o/a facilitador/a conduz os
aprendentes, através de questionamento, a um olhar mais
aprofundado sobre o que veem.

10 minutos

Mensagens
escondidas em
logotipos

Facilitador/a exibe imagens de logotipos de empresas
(Amazon, Fed Express e BMW) e pergunta ao grupo o que
veem nos logotipos.

Nas suas folhas individuais, os/as
aprendentes exploram a imagem
Filósofo em Meditação e listam
ideias-chave acerca do que acham
que veem.
Cada aprendente partilha as suas
ideias sobre o que vê na imagem.

Aprendentes discutem em grupo o
que veem quando são apresentados
os logotipos.

Através da discussão, o/a facilitador/a ajuda os/as aprendentes
a compreender que há diferentes tipos de ligações à sua volta
que podem influenciar a forma como as pessoas pensam e
trabalham.
10 minutos

Os tipos de letra
(fontes) podem
influenciar os
nossos sentidos?

Facilitador/a exibe imagens da marca GAP com dois tipos
diferentes de letra, pedindo aos/às aprendentes que escolham
o preferido e porquê.
Facilitador/a explica qual era o objetivo da GAP e porque é que
falhou.
Facilitador/a divide o grupo em pares e dá a cada subgrupo 3
cartões com a palavra Advogado em diferentes tipos de letra.

Folhas com
imagem de
Filósofo em
Meditação
Canetas ou lápis
para aprendentes

Folhas individuais
com diferentes
logotipos:
• Amazon
• Fed Express
• BMW

Numa discussão em grupo, o/a
aprendente escolhe o tipo de letra
preferido no logotipo da GAP e diz
porquê.
Em grupos de dois, os/as
aprendentes olham para os 3 tipos de

2 Logotipos da
GAP com
diferentes tipos
de letra
Conjuntos da
palavra Advogado
em diferentes
tipos de letra/

Facilitador/a pede aos/às aprendentes para identificarem a que
advogado escolheriam ir com base nos diferentes tipos de letra
apresentados e porquê.
Facilitador/a sublinha no grupo a forma como um tipo de letra
pode afetar as nossas perceções e a forma como
estabelecemos ligações com outras pessoas e grupos.
20 minutos

10 Razões para usar
a cor na melhoria
das ligações

Facilitador/a usa as 10 imagens disponibilizadas e conduz uma
discussão de grupo sobre cada uma das 10 razões para usar a
cor como fator de melhoria das ligações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

55 minutos

O que é que as
cores individuais
significam, como é
que são usadas e
como é que as
organizações usam
as cores para
comunicar uma
mensagem e

letras/ fontes e decidem que
advogado escolheriam e porquê.
Aprendentes apresentam as suas
ideias ao grupo explicitando os seus
argumentos.
Aprendentes participam numa
discussão de grupo sobre cada
razão/imagem.

Cópias das 10
imagens em ’10
razões para usar a
cor na melhoria
das ligações’

Cada aprendente tem um cartão
colorido e lê o conteúdo na parte de
trás do cartão. Durante todo o
tempo, a folha/ cartão é mantida
com a parte da frente virada para o
grupo.

Folhas de cor de
duas faces - de
um lado a cor, do
outro lado
informação sobre
a cor

Quando pedido, cada aprendente
mostra a sua cor e pergunta ao grupo
que emoções ou pensamentos lhes

Um conjunto de
cópias do/a
facilitador/a de

Use cor para acelerar a pesquisa visual
Use cor para melhorar o reconhecimento de objetos
Use cor para enfatizar significado
Use cor para transmitir estrutura
Use cor para estabelecer identidade
Use cor para simbolismo
Use cor para melhorar acessibilidade
Use cor para comunicar estado de espírito
Use cor para mostrar associações
Use cor para expressar metáforas

Facilitador/a dá a cada pessoa do grupo um cartão colorido.
É pedido aos/às aprendentes que leiam a parte de trás do
cartão mas só mostrem ao grupo a parte da frente (colorida).
Facilitador/a dá 5 minutos para a leitura do cartão.
Facilitador/a pede a cada aprendente, à vez, que mostre o lado
colorido do cartão e o grupo é questionado sobre que emoções
ou pensamentos lhes são suscitados/ invocados por aquela cor.

fontes 3 tipos de
letra por conjunto
em número
suficiente para o
trabalho dos/as
aprendentes em
pares

estabelecer
ligações

Facilitador/a promove uma discussão sobre cada cor, exibindo
os logotipos das empresas que usam essa cor em particular.

são suscitados/ invocados por aquela
cor.
O/a aprendente então lê (com apoio,
se necessário) a informação da folha/
cartão de cor e explica que
organizações usam a cor e porquê.

10 minutos

Como é que os/as
aprendentes
poderão usar esta
informação na
construção de
novas ligações ou
negócios

Facilitador/a resume conteúdos da sessão:
•
•
•
•
•

O que é a criatividade
O que é a encomia em rede
Curiosidade e importância de questionarmos o que vemos
Mensagens escondidas em imagens/ logotipos
Como é que o tipo de letra afeta os nossos sentidos e
perceções
• A importância da cor na comunicação visual
Facilitador/a conduz discussão de grupo sobre as
aprendizagens realizadas e como podem ser usadas estas
informações e novas perspetivas na construção de novas
ligações aos seus interesses/ sonhos ou potenciais negócios.
Facilitador/a distribui cópias do caderno de trabalho para os/as
aprendentes poderem levar consigo e dar continuidade à
reflexão iniciada.

5 minutos

Avaliação da sessão

Facilitador/a distribui e recolhe os questionários de avaliação
da sessão.

Aprendentes refletem sobre o que
aprenderam na sessão

logotipos usados
em folhas/
cartões de cores

Folhas brancas
Canetas ou lápis
Cadernos de
trabalho dos/as
aprendentes

Aprendentes partilham as suas ideias
sobre como poderão ser capazes de
utilizar estas novas informações para
compreender ligações ou fazer novas
ligações para apoiar o seu
desenvolvimento pessoal,
interesses/sonhos ou potenciais
novas ideias de negócio.
Aprendentes anotam as suas ideias
em folhas de papel se quiserem.
Aprendentes preenchem
questionário de avaliação da sessão.

Questionários de
avaliação

Redes Sociais Positivas
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:
•

Sensibilizar para as oportunidades que as redes sociais oferecem no
estabelecimento de ligações positivas e facilitadoras do
desenvolvimento pessoal, social e profissional

Materiais de aprendizagem:
-

Folha para registo de presenças

-

Computador, projetor e apresentação PowerPoint (opcional) das
temáticas abordadas ou folhas impressas da apresentação

-

Flip chart ou quando branco e marcadores

-

Folhas brancas de papel A4
Canetas / lápis
Folhas impressas com conteúdos de aprendizagem, materiais de apoio
aos exercícios e à avaliação

Resultados esperados da aprendizagem:

• Conhecimento do papel das TIC em situações
do dia-a-dia, na promoção de interações
motivadoras com benefícios para toda a gente
• Conhecimento das principais ferramentas de
partilha de informação, comunicação e
participação em redes/ comunidades
colaborativas na internet
• Conhecimento das vantagens da utilização
segura/ uso crítico e confidencial das TIC/
Redes Sociais nos domínios do trabalho, lazer e
comunicação
• Conhecimento do impacto das redes sociais na
economia/sociedade em rede

Resultados diferenciados da aprendizagem:

• Atitude crítica e refletida face à informação
disponível
• Identificação das ferramentas TIC adequadas
e sua utilização em função de objetivos
individuais
• Autocontrolo e uso responsável das
plataformas interativas
• Interesse/motivação para a participação em
redes e comunidades com objetivos
culturais, sociais e/ou profissionais
• Curiosidade e abertura à mudança

Diferenciação alcançada através de:

• Abordagem experiencial da aprendizagem
• Discussão interativa
• Encorajamento do pensamento critico
• Trabalho em equipa/exercícios de grupo

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

10 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Registo de presenças de aprendentes.

Mobilização dos/as aprendentes para se
apresentarem.

Apresentação individual ao grupo.

Folha de
presenças

Breve explicação dos objetivos da sessão,
principais atividades e tempos de duração.
20 minutos

Exercício de quebra-gelo/
chuva de ideias sobre o uso
do telefone e a sua
crescente utilidade com
uma ligação à internet

Envolvimento dos/as aprendentes numa
dinâmica/ exercício prático:
Exercício – “Para que serve um telefone?” (5-10
minutos)

Os/as aprendentes identificam e discutem
os potenciais usos/ benefícios de um
telemóvel com ligação à internet.

Flip chart/
quadro branco e
marcadores
Folhas de
exercícios

• Mostre imagem/ desenhe/ distribua folha
com um telefone antigo e desafie os/as
aprendentes a partilhar com o grupo qual
consideram ser a sua utilidade;
• Mostre imagem/ desenhe/ distribua folha
com um telemóvel e desafie os/as
aprendentes a partilhar com o grupo qual
consideram ser a sua utilidade;
• Apanhado dos contributos dos/as
aprendentes e reforço dos múltiplos usos de
um telemóvel com internet.

40 minutos

Impacto das TIC/ Redes
Sociais em diferentes
dimensões da sociedade

Introdução sobre impacto das TIC/ Redes Sociais
com visão geral das mudanças na forma como
as pessoas comunicam, estudam, trabalham,

Os/as aprendentes participam num debate
interativo sobre ferramentas de apoio às
interações/ ligações nas Redes Sociais.

Flip chart/
quadro branco e
marcadores

moderna (factos e
números)

acedem aos serviços, participam na comunidade
e estabelecem ligações.

Utilização das ferramentas
TIC/ Redes Sociais no
desenvolvimento de capital
social/redes de suporte
social

Envolvimento dos/as aprendentes numa
dinâmica/ exercício prático – o/ facilitador/a
decide quantos e quais os exercícios a realizar
em função do perfil do grupo-alvo/
especificidades do contexto e tempo:
Exercício – Utilizadores de internet no mundo
(5-10 minutos)
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
o nome das regiões do mundo e peça aos
aprendentes que pensem na origem dos
utilizadores de internet no mundo;
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
os valores descendentes de internet nas
regiões do mundo e desafie os/as
aprendentes a fazer corresponder a cada % a
respetiva região;
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
as respostas certas e promova a discussão
dos resultados.
Exercício - Jogo dos 60 Segundos (10-15
minutos)
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
um conjunto de ações possíveis nas redes
sociais;
• Peça aos aprendentes que quantifiquem o
número de ações que acontecem a cada 60

Folhas de
exercícios

segundos no mundo;
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
as respostas e discuta os resultados com o
grupo.
Exercício - Como usaria as Redes Sociais? (10-15
minutos)
• Mostre imagem/ escreva/ distribua folha com
um conjunto de redes sociais. Peça aos
aprendes que expliquem resumidamente
como as utilizariam;
• Discuta os resultados e oriente o grupo com
algumas dicas de como obter um maior
impacto/ envolvimento.
Apanhado dos contributos dos/as aprendentes
e reforço do papel das TIC/ Redes Sociais na vida
quotidiana.
30 minutos

Segurança e
responsabilidade on line

Introdução a uma abordagem crítica das
oportunidades criadas pelas Redes Sociais,
explorando os comportamentos de risco/
responsáveis on line no desenvolvimento de
contactos pessoais e profissionais.
Envolvimento dos/as aprendentes numa
dinâmica/ exercício prático:
Exercício – Redes Sociais Prós e Contras (20-25
minutos)
• Divida os/as aprendentes em grupos de 2/3 e
peça-lhes para debater e listar prós e contras

Os/as aprendentes participam num debate
interativo sobre comportamentos de risco
e comportamentos responsáveis.

Flip chart/
quadro branco e
marcadores
Folhas de
exercícios

das redes sociais;
• Desafie os grupos a apresentar resultados,
debater e priorizar os prós e contras mais
importantes (<5);
• Explore com os/as aprendentes alguns
exemplos de como prevenir os contra, dando
dicas de segurança on line.
Apanhado do debate e reforço das
oportunidades das redes sociais baseadas na
responsabilidade on line.
35 minutos

Análise de cenários sobre
interações nas redes sociais

Resumo dos principais tópicos anteriormente
abordados.

Estratégias de construção
de ligações positivas
através das redes sociais

Desafio à participação dos/as aprendentes
numa dinâmica/ exercício prático – o/
facilitador/a escolhe o exercício a realizar em
função do perfil do grupo-alvo/ especificidades
do contexto e tempo.
Exercício – NETNARY Ligações nas Redes Sociais
(15-30 minutos)
• Peça a cada aprendente para tirar uma carta
à vez e realizar a respetiva tarefa – desafio de
pergunta, mímica ou desenho – com a ajuda
das dicas das cartas, num tempo prédefinido;
• Explore e oriente a discussão de grupo
promovendo o pensamento crítico sobre as
temáticas abordadas, pode ser mais útil
alimentar o debate do que jogar o baralho de

Os/as aprendentes analisam, argumentam
e procuram uma base de entendimento
comum face aos desafios propostos

Flip chart/
quadro branco e
marcadores
Cartas impressas
do NETNARY
Folhas impressas
do formulário e
das soluções do
QUIZ

cartas até ao fim.
Exercício - QUIZ Redes Sociais Positivas (30
minutos)
• Divida os/as aprendentes em grupos de 2/3 e
peça a cada grupo um nome e representante
de equipa;
• Distribua um formulário a cada equipa e
atribua 15 minutos às equipas para
completar o questionário;
• Depois de concluído o tempo, distribua pelas
equipas folhas impressas com as soluções,
verifique as respostas certas e apresente os
resultados finais – número total de respostas
certas por equipa;
• Peça aos aprendentes para identificarem as
maiores dificuldades sentidas e temas de
interesse para debate. Oriente a discussão do
grupo promovendo a aprendizagem entre
pares.
Apanhado dos contributos dos/as aprendentes
e reforço das estratégias e comportamentos que
promovem ligações positivas nas redes sociais,
deixando dicas para a pesquisa de informações
adicionais.
10 minutos

Avaliação

O/a facilitador/a explica os objetivos da
avaliação da sessão, destacando a melhoria
futura das ferramentas e distribui um
questionário de avaliação da sessão a cada

Os/as aprendentes preenchem os
questionários.

Questionários de
avaliação

aprendente.
O/a facilitador/a preenche o questionário de
avaliação e recolhe os questionários dos/as
aprendentes.
5 minutos

Despedidas

Despedida do/a facilitador

Despedida dos/as aprendentes

CriAtivar
Plano de formação

Objetivo (s) da sessão:

Materiais de aprendizagem:

• Incentivar as pessoas a expandir a sua mente e explorar a sua criatividade - Folha para registo de presenças
• Ajudar as pessoas a construir confiança nas suas capacidades e a desafiar - Questionário Roda da Vida
o insucesso/ incapacidade aprendida” (“learned helplessness”)
- Folhas impressas com histórias de sucesso para cada participante
- Materiais necessários para os exercícios/ jogos:
o Imagem que representa uma pirâmide (também podem ser usadas
imagens)
o Folhas de papel, canetas para cada participante, um clipe de papel
o Uma folha de papel A4 para cada membro do grupo
o Uma caneta e uma folha de papel com os símbolos desenhados para
cada participante
o Folhas de papel A3 para cada par de participantes, lápis de cor e canetas
de feltro

Resultados esperados da aprendizagem:

Resultados diferenciados da aprendizagem:

Diferenciação alcançada através de:

• Os/as participantes ativam a sua criatividade

• Autorreflexão

• Pensamento crítico

• Os/as participantes estão melhor preparados
para projetar ideias criativas que visam a
resolução de problemas

• Trabalho de equipa

• Trabalho individual

• Técnicas de pensamento criativo

• Trabalho de equipa

• Curiosidade

• Discussão/ debate

• Os participantes desenvolvem as suas
competências
de
pensamento
criativo:
capacidade de gerar novas ideias, analisar
situações-problema de forma autónoma, usar
várias técnicas de pensamento criativo, procurar,
analisar e avaliar criticamente a informação, e
interagir e cooperar dentro de um grupo / equipa

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

5 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Assinatura dos/as participantes na folha
de registo de presenças.

Folha de
presenças

Breve explicação dos objetivos da sessão,
principais atividades e tempos de duração.

Apresentação dos/as participantes.

10 minutos

Questionário Roda da Vida

Facilitador/a distribui o questionário Roda da
Vida e pede aos/às aprendentes que o
preencham individualmente.

Preenchimento individual do questionário
pelos/as participantes.

Questionário
Roda da Vida

50 minutos

Parte I: Histórias de Sucesso

A sessão começa com as palavras “Todas as
pessoas são criativas, mas nem todas sabem
que o são”.

Os/as participantes apresentam as suas
ideias numa discussão de grupo sobre “O
que é necessário para se começar um
negócio?”.

Folhas
impressas com
histórias de
sucesso para
cada
participante

(podem ser usadas outras
histórias de sucesso, mais
adequadas em função do
contexto sociocultural e
perfil dos/as participantes)

• É pedido ao grupo que responda à seguinte
pergunta: “O que é necessário para se
começar um negócio?”. A resposta dada
pelos/as participantes é registada no quadro;
• O/a facilitador/a apresenta exemplos de
algumas histórias inspiradoras que ilustram a
forma como pessoas simples criaram
negócios bem-sucedidos sem ter recursos
financeiros significativos ou qualquer
formação especializada:
- "Criando algo simples e, ao mesmo tempo,
especial..." (História de Tautvydas Kalvaitis,
criadora das famosas pulseiras "Shkertik",
Lituânia);

Após a apresentação de cada uma das
histórias de sucesso, os/as participantes
partilham em grupo as suas impressões e
opiniões sobre quais os fatores que
contribuíram para o sucesso dos negócios
(atividades); que semelhanças e diferenças
existem entre os/as protagonistas das
histórias; conseguem imaginar-se no lugar
destes protagonistas.

- "O prazer de viver na decoração de sacolas "
(História de Inga Gilė, fabricante de malas e dona
da marca "Umpapa", Lituânia)
- "Tudo aconteceu por acaso" (História de Justė
Skurdelytė (32 anos), designer, fundadora da loja
de arte "Smart Art", Lituânia).
• É distribuída uma folha com a impressão das
histórias de sucesso a cada participante;
• A apresentação de cada história de sucesso é
seguida de discussão. O/a facilitador/a
procura saber quais são as impressões/
opiniões dos participantes: quais foram os
principais fatores de sucesso dos negócios
(atividades); o que é que os protagonistas das
histórias têm em comum e o que é que os
distingue; os/as participantes conseguem
colocar-se no lugar dos protagonistas das
histórias? Etc.
60-80
minutos

Parte II Exercícios/ jogos de
ativação da criatividade

Depois de inspirados/as com as histórias de
sucesso, o/a facilitador/a desafia os/as
participantes para a participação em exercícios/
jogos de criatividade:
1) Jogo de associações “O que é isto?” (5-10
minutos)
Objetivo do jogo: promover o pensamento
criativo dos membros do grupo e ajudar a
desenvolver a sua imaginação.
• O/a facilitador/a propõe ao grupo a

Atividade dos/as participantes em cada
exercício/ jogo:
1) Jogo de associações “O que é isto?”;
Os/as aprendentes respondem à questão
“O que é isto?” partilhando as suas ideias.

Materiais
necessários para
cada jogo/
exercício
1)Jogo de
associações “O
que é isto?”
Imagem com
representação
de uma
pirâmide

participação num jogo, incentivando uma
abordagem diferente a objetos comuns;

(podem ser
usadas outras
imagens)

• É mostrada aos participantes uma imagem
que representa uma pirâmide: "O que é
isto?". É provável que, inicialmente, os
participantes deem respostas concretas
como "Eu vejo uma pirâmide", etc. O/a
facilitador/a repete, então, várias vezes a
mesma pergunta ("O que é isto?"),
encorajando o grupo a pensar no maior
número possível de associações evocadas
pela figura da pirâmide. O jogo continua até
que o grupo não consiga apresentar mais
associações;
• O/a facilitador/a pergunta aos participantes
como lidaram com o desafio proposto –
procurar associações possíveis enquanto
olhavam para uma pirâmide - o que foi mais
difícil e o que foi mais fácil neste exercício?
2) Exercício “Usar um objeto de uma forma
diferente” (10 minutes)
Objetivo do jogo: desenvolver a criatividade e a
capacidade de gerar novas ideias.
• O/a facilitador/a divide o conjunto de
participantes em dois grupos mais pequenos
e dá a cada grupo uma folha de papel e uma
caneta;
• Mostra aos grupos um objeto comum (ex:
clipe de papel) e dá-lhes 5-7 minutos para

2) Exercício “Usar um objeto de uma
forma diferente”
Em pequeno (s) grupo (s), os/as
aprendentes pensam e registam, o
número máximo possível de maneiras
(pelo menos 20) de usar objetos comuns,
por exemplo, um clipe de papel. Depois de
concluída a tarefa, os grupos apresentam
os seus resultados.

2) Exercício
“Usar um objeto
de uma forma
diferente”
Folhas de papel,
canetas, um
clipe de papel

pensarem e registarem o máximo de
maneiras possíveis de usar o objeto (pelo
menos 20). Por exemplo, um clipe de papel
pode ser usado para juntar folhas de papel,
para pendurar um enfeite na árvore de Natal,
limpar as unhas, fazer um colar, etc;
• Após conclusão da tarefa, o/ facilitador/a
pede aos grupos para apresentarem os seus
resultados. São identificadas as formas
coincidentes (mais regulares) de usar o
objeto, e destacadas as ideias menos
comuns, não convencionais, e mais criativas.
Deve enfatizar-se que mesmo os objetos de uso
diário podem ser utilizados de forma criativa e
inovadora; muitas vezes basta reunir um maior
número de pessoas que pensam de forma
parecida para abordar um objeto, situação ou
problema numa perspetiva mais ampla.
3) Jogo “Prémio” (10-15 minutos)
Objetivo do jogo: desenvolver a capacidade de
pensar de forma criativa e gerar novas ideias.
• O/a facilitador/a divide o grupo em dois
subgrupos de 4-5 participantes e dá a cada
subgrupo uma folha de papel branco e uma
caneta;
• Os/as participantes são desafiados a fingir
que são empresários/as, responsáveis pela
gestão de uma empresa de sucesso, que a
Coca-Cola decidiu presentear com um prémio

3) Jogo “Prémio”
(10-15 minutos)
3) Jogo “Prémio”
Cada grupo de aprendentes tem que
anotar todas as ideias sugeridas pelos
membros do grupo. Podem ser incluídas
tantas ideias quantas o grupo quiser até
completar a tarefa dentro do tempo
previsto. Após a conclusão da tarefa, os
grupos apresentam suas ideias.

2 Folhas de
papel e 2
canetas

de 1.000.000 tampas de garrafa;
• O/a facilitador/a dá 10 minutos aos grupos
para pensarem em formas de usar este
“prémio”. Cada grupo tem que anotar todas
as ideias sugeridas pelos seus membros,
podendo ser incluídas tantas ideias quantas
quiserem dentro do limite de tempo previsto;
• Após a conclusão da tarefa, os grupos
apresentam as suas ideias. O/a facilitador/a
destaca o facto de todas as pessoas serem
criativas e capazes de gerar novas ideias,
desde que não tenham medo de o fazer.
4) Exercício “Brincadeira de papel” (10-15
minutos)
Objetivo do exercício: promover a
autoexpressão dos/as participantes, estimular a
criatividade e fortalecer a capacidade de se
apresentarem de forma não convencional.
• O/a facilitador/a dá uma folha de papel a
cada participante;
• Desafia os/as participantes a criar algo na
folha de papel que possa revelar os seus
hobbies ao grupo – o papel pode ser
dobrado, rasgado ou enrugado, etc.;
• Após o tempo de conclusão da tarefa, cada
elemento do grupo mostra a sua criação, e os
restantes participantes são convidados a
adivinhar o respetivo hobby ilustrado (por
exemplo, um plano de papel dobrado pode

4) Exercício “Brincadeira de papel”
Os/as aprendentes devem criar, a partir de
uma folha de papel, algo que seja
revelador dos seus hobbies ao grupo.
Seguidamente, cada elemento do grupo
mostra o seu trabalho, convidando os/as
restantes participantes a adivinhar o hobby
ilustrado pela sua criação.

4) Exercício
“Brincadeira de
papel”
1 Folha de papel
A4 para cada
membro do
grupo

refletir a paixão por viajar etc.).
O/a facilitador/a agradece aos participantes
pela apresentação criativa de seus hobbies.
5) Exercício “Escrever poesia” (15-20 minutos)
Objetivo do exercício: promover a interação e
cooperação entre os elementos do grupo e
desenvolver a capacidade de pensar de forma
criativa.
• O grupo é dividido em dois grupos menores.
Cada grupo recebe uma folha de papel e uma
caneta;
• Os grupos são convidados a escrever uma
lista de 10 palavras que rimem (por exemplo,
milho, sarilho, trilho, trocadilho, caixilho,
gatilho, empecilho, novilho, …);
• O/a facilitador/a pede aos grupos que
troquem as listas que acabaram de fazer e
dá-lhes 15 minutos para escrever um poema
de 8 versos, no qual cada verso termina com
uma palavra da lista (2 palavras podem não
ser utilizadas);
• Após a conclusão da tarefa, cada grupo lê o
poema que escreveu. De seguida, abre-se a
discussão acerca do desafio proposto, como
é que os/as participantes lidaram com a
escrita do poema, o que foi o mais difícil e o
como é que os membros do avaliam a sua
cooperação.

5) Exercício “Escrever poesia”
Os grupos de aprendentes escrevem uma
lista de 10 palavras que rimam, trocam as
listas e escrevem um poema de 8 versos,
em que cada verso termina com uma das
palavras listadas.
Depois de concluída a tarefa, cada grupo lê
o poema que escreveu e partilha as suas
ideias acerca do exercício.

5) Exercício
“Escrever
poesia”
Uma folha de
papel e uma
caneta para
cada grupo

6) Exercício “Completar a imagem ”(10 minutos)

6) Exercício “Completar a imagem ”

Objetivo do exercício: desenvolver a criatividade
e promover um pensamento não-estereotipado.

Os/as aprendentes completam as imagens
nas folhas de papel e apresentam ao
grupo, descrevendo as associações a partir
dos símbolos apresentados

• O/a facilitador/a dá a cada participante uma
folha de papel e um lápis;
• Pede aos participantes para
complementarem a imagem em 8-10
minutos;
• O/a facilitador/a pede aos participantes para
apresentarem as suas imagens e falarem
sobre as associações suscitadas/ evocadas
pelos símbolos representados na folha.

Objetivo do exercício: aumentar a
intercomunicação e cooperação entre os
membros do grupo, desenvolver a comunicação
não-verbal e promover a criatividade.
• O/a facilitador/a divide o grupo em pares e
dá a cada par uma folha de papel e dois lápis;
• Lança o primeiro desafio ao grupo: ambos os
elementos de cada par devem desenhar na
folha o que lhes vem à mente, mantendo os
olhos fechados, sem falar entre si e sem

Uma folha de
papel com
símbolos
desenhados e
uma caneta para
cada
participante
(exemplos de
folhas com
símbolos são
dados nas notas
do facilitador/a)

O/a facilitador/a faz um balanço dos resultados
reforçando a ideia de que todas as pessoas são
criativas, todos vemos as coisas e as situações
de forma diferente.
7) Exercício “Desenhar em pares ” (15-20
minutos)

6) Exercício
“Completar a
imagem ”

7) Exercício “Desenhar em pares ”
Os dois elementos de cada par de
aprendentes fazem um desenho livre, sem
levantarem o lápis da folha, com os olhos
fechados e sem falarem um/a com o/a
outro/a. Após a conclusão do desenho,
usam uma caneta de feltro para, em
conjunto (podem falar), criarem uma
imagem a partir do desenho inicial e
posteriormente atribuírem-lhe um título.

7) Exercício
“Desenhar em
pares ”
Folhas de papel
A3, lápis de cor
e canetas de
feltro

levantar os lápis da folha. Recomenda-se que
devem tentar preencher a página inteira, é
importante que desenhem e não pintem.
Podem desenhar em qualquer direção.
Quando os pares considerarem que não há
mais espaço vazio na folha, podem abrir os
olhos;
• Depois dos pares terminarem a tarefa e
abrirem os olhos, o/a facilitador/a lança o
segundo desafio: os pares devem pegar
numa caneta de feltro e, trabalhando em
conjunto, tentar criar uma imagem a partir
do que foi desenhado. Podem conversar
durante a criação da imagem comum. Depois
de terminada a imagem, devem atribuir-lhe
um título;
• O/a facilitador/a convida os pares a
apresentarem as suas criações, indicando o
título e explicando o que representam;
• Coloca questões de incentivo à reflexão e
partilha: Como se sentiram ao desenhar com
os olhos fechados? Como encontraram
linguagem comum com o/a colega do par
enquanto tinham os olhos fechados?
Empenharam-se num objetivo comum ao
executar a tarefa? Como foi a cooperação?
Como lidaram com a tomada de decisões
conjuntas e a resolução de mal-entendidos?
Levaram em conta os desejos do/a colega?
Por quê? Qual foi a parte mais difícil ao
executar a tarefa? Estão felizes com os

Apresentam os seus trabalhos, os
respetivos títulos e partilham as suas ideias,
explorando significados implícitos.

resultados do seu trabalho?
O/a facilitador/a resume as ideias e
pensamentos partilhados pelos participantes,
enfatizando a importância da comunicação
verbal e não-verbal na resolução de problemas.
5 minutos

Avaliação da sessão

Facilitador/a distribui e recolhe os questionários
de avaliação da sessão.

Aprendentes preenchem questionário de
avaliação da sessão.

Questionários
de avaliação

Bloqueios Criativos
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

•

Materiais de aprendizagem:

Consciencialização face aos bloqueios à criatividade
o

Descobrir os bloqueios à criatividade

o

Desafio às atitudes e perceções sobre a criatividade

o

Autoconsciência

Resultados esperados da aprendizagem:
• Compreensão da importância das atitudes,
perceções e mitos sobre a criatividade
• Identificação dos bloqueios à criatividade
• Identificação dos bloqueios ao nível
ambiental, cultural, emocional e das
perceções à criatividade
• Compreensão e identificação das diferenças
entre criatividade e desonestidade
• Capacidade para desafiar os bloqueios à
criatividade

-

Folha para registo de presenças
Folhas de papel A4 coloridas (*número de participantes)

-

Fita adesiva

-

Folhas de papel A4 brancas, canetas e lápis (*número de participantes)

Resultados diferenciados da aprendizagem:

Diferenciação alcançada através de:

• Autorreflexão

• Dinâmicas de grupo

• Autoconhecimento

• Trabalho em equipa

• Maior consciência da importância da
comunicação

• Discussão interativa

• Trabalho de equipa

• Pensamento crítico
• Discussão/ debate

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

15 minutos

Arranque da sessão

Apresentação do/a facilitador/a e do grupo.

Registo de presenças de
aprendentes.

Folha de
presenças

Breve explicação da estrutura da sessão.

Apresentação dos/as aprendentes
ao grupo.
60 minutos

A – Atividade individual aviões de papel:
Cada participante tem 2 folhas de papel
A4;
É criada uma linha de partida e uma linha
de chegada (1,5 m);
Canetas ou lápis à mão, não são
distribuídas, para posterior reflexão/
verificação no debate.
B – Atividade de equipa aviões de papel,
incluindo construção e prova de
competição:

O/a facilitador/a explica os objetivos,
regras, principais atividades e tempos:
A – Regras da atividade individual
• Cada participante tem 2 folhas de papel
branco A4, canetas ou lápis
permanecerão à mão, para serem
posteriormente disponibilizados;
• Os/as participantes têm 5 minutos para
construir, identificar e fazerem os seus
aviões passar para lá da linha de
chegada;

Participantes divididos em grupos iguais
de 4 ou 5 elementos por grupo. Cada
grupo tem 10 folhas de papel A4 com
uma cor diferente;

• Os/as vencedores/as são aqueles que
conseguirem que os aviões passem a
linha de chegada;

Utilização de fita adesiva para criar uma
linha de partida, atrás da qual todos os
grupos se devem posicionar, e uma linha
de chegada (a distância entre as linhas é
1,5 metros para a atividade individual e 2

• Cada equipa tem um papel de cor
diferente;

B – Regras da atividade de equipa

• Os/as participantes têm 3 minutos para
montar a estratégia, sem papel nas

Numa competição de grupo, os/as
aprendentes tentam passar a
linha da meta com o maior
número possível de aviões de
papel.

Canetas ou lápis
Folhas brancas de
papel A4
Folhas coloridas
de papel A4
Fita adesiva

metros para a atividade em equipa).

mãos;
• Os/as participantes têm 5 minutos para
construir os aviões e fazê-los passar a
linha de chegada (meta mais distante do
que na atividade individual);
• A equipa vencedora é aquela que
conseguir que um maior número de
aviões passe a linha de chegada.

60 minutos

O debate começa com uma revisão da
atividade e continua com a exploração
do que os/as participantes aprenderam
sobre os bloqueios à criatividade.

O/a facilitador/a promove uma discussão
sobre os bloqueios à criatividade durante a
atividade (caso tenham existido), colocando
questões:

- Como é que os/as participantes se
sentiram nesta atividade? Foi mais ou
menos difícil do que imaginavam? Quais
os aspetos mais difíceis, ou as coisas com
que tiveram mais dificuldade a lidar?

• Quais foram as estratégias usadas para
resolver o problema/ desafio?

-Os/as participantes aprenderam algo
novo sobre os bloqueios à criatividade?
Ficaram surpreendidos com o fato de
saberem mais do que pensavam saber?
-Houve semelhanças e diferenças nos
diferentes desempenhos?
-Houve algum desacordo fundamental
sobre a ideia da construção do avião
dentro do grupo? Como foi resolvido?
-Para os/as participantes, e com base nos
desempenhos, quais são os bloqueios

• Como é que os/as participantes
identificaram os seus aviões? Com uma
caneta ou lápis? E porque não de uma
maneira diferente?
Explora com os/as participantes diferentes
formas de identificar um objeto
(desenhando, dando-lhe um nome,
cortando uma peça de uma forma
específica … lembre-se que os logotipos são
marcas … “branding e criatividade”.
• Trabalho individual ou em equipa benefícios / constrangimentos?
Utilização do PowerPoint “Bloqueios

Os/as aprendentes participam no
debate.
Identificam os bloqueios à
criatividade que estiveram
presentes na atividade.
Identificam outros bloqueios à
criatividade.
Aumentam a autoconsciência
sobre bloqueios individuais à
criatividade.

mais comuns à criatividade?
15 minutos

Criativos” para resumir ou induzir o debate
O/a facilitador/a apoia os/as aprendentes,
caso seja necessário.

Questionários de
Avaliação Facilitador/a e
aprendentes

Aprender a Partilhar
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

Materiais de aprendizagem:

•

Promover a autoconfiança

-

Folha de presenças

•

Promover o autoconhecimento

-

Cartas “Aprender a Partilhar”

•

Estimular a confiança na(s) outra(s) pessoas

-

Um par de dados

•

Desenvolver a confiança na partilha responsável de informação
pessoal

-

Um relógio de areia de 2 minutos ou um relógio

-

Manual de instruções do jogo

•

Desenvolver a confiança na partilha de informação sobre ideias de
negócio

-

Questionários de Avaliação

•

Reforçar o respeito pelas perspetivas e opiniões da(s) outra(s) pessoas

Resultados esperados da aprendizagem:

Resultados diferenciados da aprendizagem:

Diferenciação alcançada através de:

• Aumento da consciência pessoal

• Curiosidade

• Pensamento crítico

• Aumento da autoconfiança nas ideias próprias

• Consciência das ligações estabelecidas no
mundo moderno

• Discussão interativa

• Desenvolvimento da confiança na partilha
responsável de ideias e informações pessoais

• Autoconsciência

• Trabalho em equipa
• Reflexão pessoal

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

10 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Registo da presença de
aprendentes.

Folha de
presenças

Apresentação de aprendentes ao
grupo.

Instalações
adequadas - sala
acolhedora, com
temperatura
amena,
luminosidade,
mesa (s) e
cadeiras

Breve explicação da estrutura da sessão.

15 minutos

Discussão sobre a importância de
partilhar e confiar na economia em rede

O/a facilitador/a conduz um debate sobre a
importância de ter confiança para partilhar
e confiar num mundo moderno em
permanente interligação.

Os/as aprendentes participam no
debate, expressam as suas ideias
e opiniões e explicitam porque é
que consideram importante ter
confiança para partilhar.

80 minutos

Realização da atividade/ jogo “Aprender
a Partilhar”

O/a facilitador/a explica o objetivo do jogo:

Os/as aprendentes lançam o dado
à vez e escolhem uma carta do
baralho correspondente ao
número que saiu no dado.

O jogo promove o desenvolvimento de
competências sociais, empreendedorismo e
iniciativa, aumento da confiança em si
próprio/a e da confiança mútua no grupo, a
melhoria da autoestima e aumento da
autoconsciência com base nas
competências próprias, o pensamento
criativo, autoaceitação, consciência de
recursos pessoais, desenvolvimento da
empatia, abertura e motivação para a
partilha.

O/a aprendente (ou o
facilitador/a) lê em voz alta a
pergunta e partilha a sua
resposta.
Se necessário, o/a aprendente
explica e/ou argumenta com
maior profundidade a sua

Cartas “Aprender
a Partilhar”
Dados
Relógio

O jogo inclui perguntas em 8 áreas
diferentes, cada área tem 15 questões:
Valores; Emoções; Interesses;
Individualidade; Responsabilidade;
Criatividades; Relacionamento e
Desenvolvimento Pessoal.
Nos casos em que os/as aprendentes dão
respostas muito curtas, o/a facilitador/a
deve incentivar o desenvolvimento das
ideias e opiniões, pedindo mais pormenores
e/ou colocando questões auxiliares
(perguntas abertas).

resposta.
Em todas as rondas seguintes,
os/as participantes escolhem
cartas para responderem
individualmente às perguntas.
Foi-lhes pedido para escolher
cartas de grupos diferentes em
cada jogada.
Regras “ O que fazer e não fazer”:
- Os/as aprendentes não podem
mudar de cartas, comentar,
interromper, criticar enquanto os
outros falam;
- Os/as aprendentes podem
recusar-se a jogar e sair do jogo,
devem falar apenas na primeira
pessoa “Eu” e respeitar a
confidencialidade.

15 minutos

Sessão de reflexão

O/a facilitador/a conduz uma discussão de
grupo sobre sentimentos, perceções e
aprendizagens resultantes do jogo.
O/a facilitador/a pode perguntar se fez o/a
(s) aprendente (s) saírem da sua zona de
conforto.

Os/as aprendentes participam
numa discussão de grupo sobre
sentimentos, perceções e
aprendizagens resultantes do
jogo.
Podem refletir sobre os seus
sentimentos, suscitados pelo jogo
e/ou pela eventual saída da zona
de conforto.

5 minutos

Avaliação da sessão

Facilitador/a distribui e recolhe os
questionários de avaliação da sessão.

Aprendentes preenchem
questionário de avaliação da
sessão.

Questionários de
avaliação

Laboratório de Ideias
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

Materiais de aprendizagem:

Encorajar os elementos do grupo a partilharem os seus problemas/
desafios criativos ou empresariais

-

Um quadro para escrever

-

Canetas/ lápis de cor

•

Envolver o grupo na resolução criativa de problemas através de
exercícios práticos e debate

-

Folhas brancas de papel A4

•

Trabalhar potenciais soluções para os problemas/ desafios
suscitados

•

Resultados esperados da aprendizagem:

Resultados diferenciados da aprendizagem:

• Os/as participantes aumentam a capacidade
de gerar ideias

• Atitude crítica e refletida face à informação
disponível

• Os/as participantes sabem como ultrapassar
obstáculos ao pensamento criativo e
resolução de problemas

• Trabalho de equipa

• Os/as participantes aumentam a sua
capacidade de desenvolver soluções
• Os/as participantes tomam consciência dos
benefícios do trabalho em rede no
desenvolvimento de potenciais soluções

• Curiosidade, abertura à mudança
• Consciência da importância do trabalho em
rede para o desenvolvimento de potenciais
soluções

Diferenciação alcançada através de:

• Pensamento criativo
• Trabalho em equipa
• Debate/ discussão

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

10 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Registo da presença de
aprendentes.

Folha de
presenças

Apresentação de aprendentes ao
grupo.

Instalações
adequadas
acolhedoras,
temperatura
amena,
luminosidade,
mesa (s), cadeiras

Os/as aprendentes participam na
discussão de grupo e respondem
individualmente às questões
colocadas: “Qual é a tua paixão, o
teu sonho? O que gostarias de
fazer no futuro (pós saída da
prisão) ”?

Quadro para
escrever

Breve explicação da estrutura da sessão.
O/a facilitador/a inicia a sessão dizendo o seu nome, objetivo e
duração esperada da sessão. Reforça que a sessão tem como
objetivo estimular uma abordagem criativa dos problemas que as
pessoas enfrentam no acesso ao mercado de trabalho (procura de
emprego, criação de negócio/ empresa, etc) após terem cumprido
uma pena de prisão.
20 minutos

Identificação do
problema/
desafio

O/a facilitador/a lança questão ao grupo que deve ser respondida
por todos/as os/as participantes: “Qual é a tua paixão, o teu
sonho? O que gostarias de fazer no futuro (pós saída da prisão) ”?
Dá alguns minutos aos/ às participantes para pensarem nas suas
respostas e partilharem as suas ideias.
Se os elementos do grupo apresentarem ideias no momento, o/
facilitador/a não deve limitar o tempo das intervenções. O/a
facilitador/a regista no quadro cada uma das ideias apresentadas.
O/a facilitador/a conduz o processo de tomada de decisão
consensual (ou maioritária, caso não haja consenso) entre os
elementos do grupo sobre que problemas/ desafios (ideias,
paixões, objetivos, ambições) serão abordados durante a sessão.
Após a tomada de decisão sobre qual o problema/ desafio a
abordar, o/a facilitador/a pede ao participante que o apresentou
inicialmente para fazer uma caracterização mais detalhada:
a) Identifique a atual situação indesejável;

Os/as aprendentes debatem e
tomam uma decisão consensual/
maioritária acerca do problema/
desafio (ideias, paixões, objetivos,
ambições) a ser abordado na
sessão.
O/a aprendente que apresentou o
problema/ desafio escolhido
caracteriza-o de forma mais
detalhada.

Canetas/ lápis de
cor

b) Identifique o objetivo ou situação mais desejável;
c) Identifique os obstáculos que se atravessam no caminho.
30 minutos

Análise do
problema/
desafio e geração
de soluções
possíveis

O/a facilitador/a coloca questões com o objetivo de analisar o
problema/ desafio e explorar soluções possíveis.
Nesta fase, o facilitador/a deve conduzir o grupo para a análise do
problema, discussão das potenciais causas das dificuldades e
geração de possíveis soluções para o problema.

Os/as aprendentes participam na
discussão de grupo e apresentam
as suas ideias/ opiniões.

Quadro para
escrever

Os/as aprendentes partilham as
suas ideias no grupo a tentam
abordar o problema/ desafio a
partir de diferentes perspetivas.

Canetas/ lápis de
cor

Canetas/ lápis de
cor

É desejável que cada elemento do grupo responda às questões
colocadas. Contudo, se não for dada nenhuma resposta, o/a
facilitador/a não deve pressionar ou insistir. Deve conduzir o grupo
na exploração de soluções possíveis.
São colocadas questões ao grupo até que sejam geradas ideias
sobre formas de resolver o problema. O/a facilitador/a deve ter
presente que as soluções não devem ser avaliadas nesta fase,
devem ser apenas ser propostas e clarificadas.
Trabalhando a par e passo com o grupo, as respostas dadas a cada
pergunta podem ser anotadas em folhas de papel separadas, para
que no final da sessão a solução mais realista, eficaz e eficiente
possa ser “desenhada”.
Se o grupo estiver com dificuldades em responder às questões
colocadas, podem ser usados exercícios práticos.
30 minutos

Exercícios práticos

Exemplo: Vamos assumir que o grupo decidiu dedicar a sessão à
solução do problema de integração no mercado de trabalho após o
cumprimento de uma pena de prisão.
Exercício prático 1

Folhas brancas
de papel A4

O/a facilitador/a lança o desafio de participação num exercício que
vai ajudar o grupo a analisar o problema/ desafio apresentado e
abordá-lo de um ponto de vista externo:
• “Imaginem que gerem um negócio bem-sucedido ou são
responsáveis por uma empresa próspera”. São abordados por
uma pessoa que acabou de ser libertada da prisão e se
encontra desesperada por encontrar emprego. Que perguntas
faria a esta pessoa? Que sugestões lhe faria?”
- Este exercício permite aos elementos do grupo assumir o papel
de uma pessoa que possivelmente eles próprios poderiam abordar
se decidissem procurar emprego. É importante que os
participantes se identifiquem o máximo possível com o (s) seu (s)
papel (eis) e tentem abordar o problema de um ponto de vista
prático.
- Espera-se que, colocando questões como empresários, os
elementos do grupo se apercebam do tipo de perguntas que eles
próprios podem esperar quando regressarem ao mercado de
trabalho, que dificuldades podem esperar e que informações
devem considerar antes de procurar emprego ou começar um
negócio.
- Ao fazer generalizações neste exercício, é importante enfatizar
que não se deve ter medo de abordar outra pessoa: mesmo que
não se tenha sucesso à primeira, ganhou-se certamente alguma
experiência prática importante.
Exercício prático 2
O/a facilitador/a mobiliza o grupo para realizar outro exercício com
o objetivo de olhar de forma diferente (neste caso, o problema de
integração de um/a ex-recluso/a no mercado de trabalho):

• “Imaginem que cada um/ a de vocês representa uma profissão
que não se relaciona com o problema abordado. Por exemplo,
imaginem que são professores/as. Como abordariam o
problema/ desafio de integração de um/a ex-recluso/a no
Mercado de trabalho na perspetiva de um/a professor/a? No
vosso entender, quais são as soluções possíveis?”
OU
• “Imaginem que cada um/a de vocês representa uma profissão –
por exemplo, professor/a, bombeiro/a, agricultor/a, etc.
Pensando no vosso papel, identifiquem quais poderiam ser os
conselhos provenientes de profissões diferentes para um/a exrecluso/a que procura o regresso ao mercado de trabalho.”
- Depois de ouvidos todos os elementos do grupo, o/a facilitador/a
agradeço aos participantes as suas ideias e felicita-os pela
capacidade de abordar um problema/ desafio a partir de
diferentes perspetivas.
- É importante que o/a facilitador/a enfatize que,
independentemente da profissão, educação ou qualificação, as
pessoas enfrentam problemas semelhantes.
- Não se deve ter medo de pedir ajuda às pessoas ao nosso redor,
já que em virtude dos seus diferentes percursos educativos,
competências e experiencia, as pessoas podem oferecer uma
maior variedade de soluções para os problemas ou sugerir
oportunidades alternativas de envolvimento.
Exercício prático 3
• O/a facilitadora/a questiona o grupo acerca das capacidades ou
competências que os elementos do grupo têm (ou adquiriram

na prisão) que podem ser úteis para a reintegração no mercado
de trabalho.
- Durante o exercício, é importante que o/a facilitador/a assegure
que os/as participantes têm em consideração todas as atividades
realizadas na prisão, reflitam sobre se aprenderam alguma coisa
nova e avaliem as competências que adquiriram/ desenvolveram.
Todas as competências identificadas devem ser registadas no
quadro.
- De seguida, os/as participantes são encorajados a imaginar que,
tendo terminado de cumprir uma pena e de sair da prisão, um/a
ex-recluso/a quer encontrar um trabalho que corresponda às
qualificações que adquiriu na prisão. O/a facilitador/a pede ao
grupo que escolha uma profissão para debate, por exemplo,
cabeleireiro/a.
- É pedido ao grupo que registe as associações que faz à profissão
de cabeleireiro/a (1ª coluna) e aos/às clientes de um salão de
cabeleireiro
Exemplo
Cabeleireiro/a

Clientes de salão de cabeleireiro

-Educado/a
-Simpático/a
-Tem um certificado
comercial
-.................................
-.................................

-Quer ficar bonito/a
-Vai a um evento/ festa
-Rico/a
-..................................
-..................................

- É importante que todas as ideias que surjam associadas aos
elementos anteriormente referidos sejam registadas.

- Também é possível escolher outra profissão e/ ou competência
possuída ou adquirida. Deve ser analisada seguindo o mesmo
procedimento: escrevendo na 1ª coluna todas as associações com
a pessoa que tem a competência e na 2ª coluna as associações
com outras pessoas ou objetos que beneficiem com a referida
competência.
-Quando todas as ideias tiverem sido registadas, o/a facilitador/a
desafia os/as participantes a fazer uma avaliação, colocando
questões abertas: “O que é que acham …”, “Como vos parece …”,
“Na vossa opinião, se …” Nesta fase, o/a facilitador/a incentiva os
elementos do grupo a gerarem várias ideias sobre formas de usar
as competências ou qualificações adquiridas na prossecução de um
objetivo (no presente contexto, a integração no mercado de
trabalho). Através desta análise do problema/ desafio, os/as
participantes são capazes não só de avaliar que competências ou
capacidades específicas que as pessoas devem ter para aceder ao
mercado de trabalho, mas também são estimulados para pensar
nos benefícios diretos que as suas atividades podem oferecer a
outras pessoas, ou à sociedade em geral.
Espera-se que esta análise permita aos elementos do grupo ver o
problema/ desafio da perspetiva dos futuros clientes e avaliem os
seus próprios pontos fortes e áreas de melhoria como futuros/as
profissionais, bem como avaliem as suas capacidades e fragilidades
e compreendam as potenciais vantagens de procurar adquirir/
desenvolver competências necessárias no mercado de trabalho.
20 minutos

Avaliação de
soluções

O/a facilitador/a faz um balanço dos exercícios realizados referindo
que o grupo já analisou o problema/ desafio identificado a partir
de diferentes perspetivas e tentou abordá-lo do ponto de vista
do/a empregador/a, amigo/a ou familiar próximo/a, representante
de uma profissão diferente, ou mesmo de um futuro/a cliente.

Os/as aprendentes partilham as
suas ideias na discussão de grupo.

Quadro para
escrever
Canetas/ lápis de
cor

Durante esta etapa, as soluções podem ser analisadas de forma
crítica com base na sua credibilidade, precisão e valor. O grupo
deve analisar cada solução em função das suas potenciais
consequências – sobretudo, consequências negativas.
Valerá a pena fazer uma lista de critérios para avaliar cada solução.
Um grupo pode usar diferentes técnicas de tomada de decisão
para avaliar as soluções. Por exemplo, para restringir a lista de
soluções propostas, os elementos do grupo podem tomar decisões
por maioria, pesando os prós e os contras, ou discutindo-os até
chegarem a um consenso. Podem ser usados exercícios práticos
para avaliar as ideias.
Exercício prático 4
• O/a facilitadora/a sugere a avaliação de um problema/ desafio
fazendo a pergunta “E se …?” Para um começo mais simples,
o/a facilitador/a coloca a primeira questão. Depois disso, pede
aos participantes que continuem a colocar questões visando a
avaliação de eventualidades, positivas e negativas, que um/a
ex-recluso/a pode ser confrontado/a na tentativa de assegurar
um lugar no mercado de trabalho:
- “Comecemos pelos aspetos positivos do plano em execução. E
se conseguirem garantir um lugar no mercado de trabalho?
Durante a sessão é importante incentivar os/as participantes a
colocarem eles próprios questões de forma a conseguirem realizar
uma avaliação do problema tão completa quanto possível.
• Quando o grupo esgota as questões positivas, o/a facilitador/a
sugere que se aborde o problema/ desafio a partir de uma
perspetiva menos positiva:
- E se o mercado de trabalho não precisar de especialistas como
vocês quando tentarem arranjar trabalho – ou seja, se não

houver ofertas de trabalho para profissionais com as vossas
qualificações?”
• À medida que o grupo vai colocando questões, o/a facilitador/a
deve registar todas as respostas dadas. Quando o grupo
esgotar todas as pergunta, é pedido aos/às participantes que
regressem à realidade e avaliem cada frase registada, dizendo:
- “Bem, isso é algo que nós não podemos perceber, mas talvez
possamos …”
É importante que as ideias registadas nesta fase sejam o mais
práticas possível. Ex:
- “E se eu não encontrar o tipo de trabalho que eu quero? Posso
não conseguir encontrar o tipo de trabalho que quero. Contudo,
posso tentar pesquisar anúncios de emprego na internet, ou posso
procurar noutra zona, onde há uma maior oferta desse tipo de
empregos, etc.”
Quando o grupo termina a avaliação de todas as declarações
registadas usando o método de “Bem, isso é algo que nós não
podemos perceber, mas talvez possamos …”, o/a facilitador/a
felicita o grupo pelas respostas geradas, afirmando que são
aplicáveis na prática.
O/a facilitadora/a enfatiza que, independentemente das diferentes
dificuldades e complicações que se possam encontrar ao tentar
resolver um problema/ desafio, é sempre possível abordar uma
situação de uma forma diferente quando nos colocamos perguntas
a nós próprios/as e nos empenhamos/as na avaliação de qualquer
ação planeada com vista a concretizar um plano.
Também é importante reforçar a ideia de que quando
encontramos dificuldades nunca devemos ter medo de pedir ajuda

a outras pessoas com um perfil de competências diferente e um
trabalho e/ou experiência de vida mais rica.
15 minutos

Avaliação da
sessão

No final da sessão, o/a facilitador/a agradece a todos/as a
participação ativa, bem como as ideias e perspetivas geradas. O/a
facilitador/a faz um balanço dos resultados da sessão, retomando
o problema/ desafio analisado pelo grupo e descrevendo os
métodos usados na análise do problema e na definição e avaliação
das suas soluções.
O/a facilitador/a distribui e recolhe os questionários de avaliação
da sessão.

Os/as aprendentes preenchem o
questionário de avaliação.

Questionários de
avaliação

Negociação
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

•

Introdução à negociação
o

Porque é que a negociação é importante?
Ligações positivas através de competências de negociação
positiva

•

Abordagens para negociação
o Compreender o conflito
o Abordagens práticas à negociação
o Comportamentos de negociação positiva
o Comportamentos de negociação negativa
o Lidar com situações difíceis

•

Introdução ao conceito de economia em rede
o Mudança da era industrial para a economia em rede
o Desafios que a economia em rede pode colocar ao indivíduo

•

Prática, reflexão e aprendizagem
o Superação da inibição na negociação
o Abordagens reflexivas

Materiais de aprendizagem:
-

Folha para registo de presenças

-

Flip chart ou quadro branco e marcadores
Canetas ou lápis para os/as aprendentes
Bloco de folhas brancas para notas dos/as aprendentes
Cópias “Negociação posicional suave vs dura”
Cópias “4 Princípios básicos para a negociação”
Cópias “Comportamentos de negociação”
Cópias “Cenário jogo seguro”
Caderno de trabalho do/a aprendente
Questionários de avaliação

Resultados esperados da aprendizagem:

•

Compreensão de como a negociação positiva
pode criar ligações positivas

• Compreensão do conflito: negociação
posicional
• Desenvolvimento de 4 abordagens práticas à
negociação

Resultados diferenciados da aprendizagem:

• Curiosidade

• Pensamento crítico

• Consciência das ligações que existem no
mundo moderno

• Discussão interativa

• Consciência das ferramentas de
comunicação subliminar

• Reconhecimento de comportamentos
positivos usados por negociadores/as

• Consciência de como a identificação de
ligações permite gerar novas ligações e
concretizar atividades comerciais

• Reconhecimento de comportamentos
negativos em negociação

• Utilização das ligações para aumentar o
capital social

• Compreensão de como lidar com situações de
negociação difícil

• Empowerment pessoal

• Superação de inibição na negociação
• Identificação do impacto das emoções e
sentimentos na negociação

Diferenciação alcançada através de:

• Trabalho em equipa

• Trabalho de equipa
• Reflexão pessoal

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

5 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Registo da presença de aprendentes.

Folha de presenças

Estrutura da sessão.

Apresentação de aprendentes ao
grupo.

5 minutos

A importância da
negociação no
mundo moderno

O/a facilitador/a conduz discussão sobre a importância da
negociação no mundo moderno

Numa discussão em grupo, os/as
aprendentes apresentam as suas
ideias sobre a importância da
negociação no mundo moderno.

10 minutos

Compreensão do
conflito: negociação
posicional

O/a facilitador/a apresenta ao grupo o conceito de negociação
posicional, suave vs dura.

Os/as aprendentes participam numa
discussão aberta para explorar as
características da negociação
posicional.

Seguidamente:
I) Divide o grupo em 2 equipas. Pede-lhes para se sentarem
frente-a-frente;
II) Distribui cópias “Negociação posicional suave vs dura” a
cada equipa;
III) Diz a uma equipa que vão ter que defender a posição de
negociação suave; a outra equipa defende a posição de
negociação dura;
A sua missão é convencer a outra equipa da validade do
método que defendem.
É dado tempo suficiente para a preparação.

Cópias
“Negociação
posicional suave vs
dura”
Flip chart ou
quadro branco
Marcadores

IV) Dá o OK para o início do “confronto”. Deixa cada um
expressar-se livremente; não tenta controlar a dinâmica de
interação;
V) Dá um sinal para o confronto terminar. Pede aos/ às
participantes para regressarem aos seus lugares originais e
pensarem um minuto em silêncio sobre o que aconteceu
durante a atividade;
VI) Convida a falar aqueles que quiserem partilhar as suas
opiniões.
O/a facilitador/a regista as suas ideias-chave no quadro.
20 minutos

Exploração de
abordagens à
negociação

O/a facilitador/a conduz discussão de grupo o grupo sobre os 4
princípios básicos da negociação com o objetivo de superar os
problemas, limitações e impasses da negociação posicional.
1. Separar as pessoas do problema;
2. Focar nos interesses, não nas posições;
3. Inventar opções para ganho mútuo;
4. Insistir em critérios objetivos.
O/a facilitador/a mobiliza os/as aprendentes para a reflexão
sobre os 4 princípios e leva-os a ter em conta exemplos
práticos em que usaram ou não usaram estes princípios, com
recurso às folhas distribuídas para registo das suas ideias.

10 minutos

Exploração de
comportamentos
usados por
negociadores/as
especialistas

O/a facilitador/a apresenta ao grupo 5 comportamentos
positivos chave usados por negociadores/as especialistas:
•

Sinalizar;

•

Testar, compreender e resumir;

Os/as aprendentes debatem os 4
princípios básicos e analisam
exemplos em que usaram ou não
usaram estes princípios.

Cópias “4
Princípios básicos
para a negociação”
Canetas

10 minutos

10 minutos

30 minutos

Exploração de
comportamentos
que são
considerados
negativos em
negociação
Exploração de
comportamentos
de negociação

Negociação pática

•

Fazer muitas perguntas;

•

Comentar motivos.

O/a facilitador/a apresenta ao grupo 4 comportamentos
negativos chave usados em negociação:
•

Irritadores;

•

Espirais de defesa/ ataque;

•

Cadeia de argumentos;

•

Contrapropostas.

O/a facilitador/a distribui aos/ às aprendentes as cópias
“Comportamentos de negociação” e pede ao grupo para
colocar os comportamentos discutidos (e registados nas folhas)
na coluna certa: comportamento positivo de negociação ou
comportamento negativo de negociação.

Os/as aprendentes realizam o
exercício de comportamentos de
negociação.

O/a facilitador/a explica ao grupo que vão praticar num cenário
de negociação.

Os/as aprendentes assumem o papel
de Lara ou Lucas no cenário de
negociação.

É dito aos/às aprendentes que estão na prisão e
desenvolveram uma nova ideia de negócio.
O/a facilitador/a lê o cenário ao grupo e certifica-se que
todos/as entenderam o papel desempenhado.
Dá a cada aprendente uma folha para reflexão e explica que a
negociação vai ser feita à vez (enquanto a outra pessoa ouve).
Na folha de reflexão devem registar a sua estratégia em cada
etapa (que abordagens/ comportamentos estão a usar, e
também tentar identificar que abordagens/ comportamentos
estão a ser usados pelos seus parceiros/as) e, no final, captar
emoções e sentimentos durante as fases de negociação.

Cópias
“Comportamentos
de negociação”
Canetas

Os/as aprendentes leem e
desempenham o papel dessa pessoa.
Os/as aprendentes tentam negociar
de forma a alcançar os resultados
desejados.
Cada aprendente faz um registo da
forma como veem o
desenvolvimento da negociação, o
comportamento de negociação do/a
seu/sua colega e as estratégias e

Cópias “Cenário
jogo seguro”
Canetas

O/a facilitador/a divide os/as participantes em pares:
Aprendente A e aprendente B.
(qualquer aprendente – homem ou mulher – pode
desempenhar o papel de Lara e de Lucas).
Aprendente A fica com o papel de Lara.
Aprendente B fica com o papel de Lucas.
O/a facilitador dá cerca de 5 minutos aos/às aprendentes para
assimilarem os seus papeis na negociação que decorre nos 20
minutos seguintes (aproximadamente).
15 minutos

Reflexão sobre
comportamento,
atividade e
resultado da
negociação

O/a facilitador/a conduz discussão perguntando a cada par de
aprendentes como é que a negociação correu, alcançaram os
seus objetivos, que abordagens/ comportamentos usaram,
quais foram as suas emoções/ sentimentos durante cada fase
da negociação e em que medida afetaram a sua estratégia de
negociação.
O/a facilitador/a pede a cada aprendente para identificar uma
coisa que leva deste exercício de desempenho de papeis e que
possa usar no futuro. Que aprendizagem vai influenciar o seu
comportamento no futuro?

comportamentos que eles/as
próprios/as usam.
Os/as aprendentes devem captar
suas emoções e sentimentos
durante as fases de negociação.
Lara e Lucas participam na
negociação, à vez (enquanto a outra
pessoa ouve).
Os/as aprendentes partilham com o
grupo as suas ideias sobre como
correu a negociação, se alcançaram
resultados, que abordagens/
comportamentos usaram, quais
foram as suas emoções/
sentimentos durante cada fase da
negociação e em que medida
afetaram a sua estratégia de
negociação.
Os/as aprendentes refletem sobre a
sua aprendizagem e influência no
comportamento futuro quando
estiverem a negociar.

10 minutos

Lidar com situações
difíceis

O/a facilitador/a conduz uma discussão de grupo sobre a
melhor forma de lidar com situações difíceis nas negociações,
incluindo:
• E se a outra parte for mais ponderosa?

Os/as aprendentes consideram um
conjunto de situações difíceis e
debatem as melhores maneiras de
as abordarem.

• E se a outra parte não negociar?
• E se a outra parte usar truques “sujos”?
5 minutos

Avaliação da sessão

Facilitador/a distribui e recolhe os questionários de avaliação
da sessão.

Aprendentes preenchem
questionário de avaliação da sessão.

Questionários de
avaliação

Quem sou eu?
Plano de formação
Objetivo (s) da sessão:

Materiais de aprendizagem:

•

Introdução ao conceito de criatividade

•

Folha para registo de presenças

•

Introdução à terapia pela arte

•

Bloco de folhas brancas para notas dos/as aprendentes

•

Utilização de barro para explorar “Quem sou eu”

•

Artigos para promover a imaginação e criatividade

•

Como descobrir talentos pode melhorar as interações/ligações

•

Barro

•

Questionários de avaliação

Resultados esperados da aprendizagem:

• Compreensão das ligações entre criatividade e
curiosidade e de como a criatividade melhora
as competências de resolução de problemas
• Reconhecimento da utilização do barro como
forma de expressão do “ser”

Resultados diferenciados da aprendizagem:

Diferenciação alcançada através de:

• Curiosidade

• Pensamento crítico

• Diversão e autorrealização, com benefícios
para a vida emocional

• Reflexão pessoal

• Ativação sensorial (tátil) pela mobilização do
barro (elemento natural) pode ser muito
tranquilizadora

• Pensamento criativo
• Ativação da imaginação
• Orgulho e concretização

Tempo

Conteúdo-chave

Atividade do/a (s) facilitador/a (s)

Atividade do/a (s) aprendente (s)

Recursos

5 minutos

Apresentações

Apresentação do/a facilitador/a.

Registo da presença de aprendentes.

Estrutura da sessão.

Apresentação de aprendentes ao
grupo.

Folha de
presenças

Introdução ao uso
do barro como
meio de expressão
pessoal e
exploração de
"quem eu sou"

Facilitador/a conduz uma discussão de grupo sobre como usar
o barro como meio de expressão pessoal e exploração de
"Quem sou eu".

Os/as aprendentes participam nas
discussões de grupo sobre o poder do
barro como um meio para explorar
“quem eu sou”.

5 minutos

Influência dos
nossos sentidos

O/a facilitador/a destaca e envolve o grupo numa discussão
sobre a forma como o barro pode influenciar perceções e a
forma como estabelecemos ligações com outras pessoas e
grupos.

Os/as aprendentes participam na
discussão

10 minutos

Preparação do
trabalho

O/a facilitador/a lê “A minha declaração de autoestima” de
Virginia Satir, enfatizando que cada participante é único/a e
especial.

Os/as aprendentes ouvem “A minha
declaração de autoestima” de
Virginia Satir.

15 minutos

Facilitador/a descreve a história da aprendizagem com o barro.

Artigos para
promover a
imaginação e
criatividade

Os/as aprendentes têm em conta a
utilização de uma obra de arte em
barro como uma metáfora de si
próprios/as.

“A minha
declaração de
autoestima” de
Virginia Satir

70 minutos

Trabalho prático
com materiais
(barro).
Recomenda-se a
criação de 3 peças
criativas

O/a facilitador/a introduz o tema do primeiro trabalho criativo
“Quem sou eu?”:

Os/as aprendentes participam na
criação de 3 peças criativas.

Todas as pessoas têm perceções e sentimentos sobre si
próprias e acerca do seu lugar no mundo. O/a facilitador/a
incentiva cada participante a projetar (transformar) no barro o
sentimento sobre si mesmo/a. A explorar-se em profundidade.
Isso estimula a criatividade.
Segundo trabalho criativo “Quem eu quero ser?”:
Nesta peça criativa, o/a facilitador/a incentiva cada
participante a projetar (transformar) no barro o conceito de
quem ele/a quer ser e como se quer sentir;
A estimulação da autoestima – a sensação de que os/as
participantes estão no controlo da situação promove a
confiança para a comunicação da sua visão.
Terceiro trabalho criativo “Como eu sinto a felicidade?”:
Nesta último trabalho criativo, o/a facilitador/a incentiva cada
participante a projetar (transformar) o seu próprio sentimento
de felicidade;
O/a facilitador convida os/as participantes a associar um título
(dar um nome) a cada peça artística. Pode ser uma metáfora,
uma expressão ou um sentimento expresso em palavras.

5 minutos

Conclusão dos
trabalhos

O/a facilitador/a apoia os/as participantes na arrumação/
limpeza dos espaços e equipamentos.
Recolha e agrupa, por temáticas, as peças criadas pelos/as
participantes, enfatizando o quão únicas e especiais são.

O grupo de aprendentes apoia o/a
facilitador na arrumação/ limpeza
dos espaços e equipamentos.
Os/as aprendentes podem organizar
uma exposição dos seus trabalhos.

Barro

Caso considere adequado, o/a facilitador/a pode lançar um
desafio adicional - E porque não organizar uma exposição dos
trabalhos?
5 minutos

Avaliação da sessão

Facilitador/a distribui e recolhe os questionários de avaliação
da sessão.

http://webcuco.blogspot.pt/2017/07/a-minha-declaracao-de-auto-estima.html Tradução português de Declaration of Self-Esteem

Aprendentes preenchem
questionário de avaliação da sessão.

Questionários de
avaliação

