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Unidade 1: O projeto GET THERE 

1.1. Contexto 
Apesar da recuperação da economia Europeia, jovens de toda a Europa continuam a enfrentar 
elevados níveis de desemprego. Para enfrentar esta realidade, é necessário disponibilizar 
programas de formação eficazes, acessíveis a todos os jovens, a fim de garantir que eles tenham 
as competências necessárias para se candidatarem a uma variedade de posições na UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Políticas para a Juventude Da Comissão Europeia (2014) enfatizam a urgência de combater o 
desemprego jovem. O emprego jovem é também o primeiro tópico para discussão no contexto 
do diálogo estruturado entre os governos e órgãos públicos e organizações de juventude. Neste 
sentido, várias ações estão a ser executadas na UE, incluindo o apoio ao empreendedorismo dos 
jovens através de: (i) educação específica, (ii) acesso a fundos, (iii) tutoria/orientação, e (iv) 
redes e estruturas de apoio que favoreçam as competências dos jovens. 
Em todo este processo, os prestadores de Educação e Formação Profissional (EFP) 
desempenham um papel fundamental. O Comunicado de Bruges (2010) afirma que as entidades 
formadoras devem ser incentivadas a cooperar a nível europeu. 
  Neste sentido, o projeto GetThere irá equipar entidades formadoras (ou seja, os tutores / 
formadores / profissionais da EFP) com metodologias, ferramentas e competências, a fim de 
serem os futuros educadores de empregabilidade e, assim, acelerar o desenvolvimento de 
competências de empregabilidade entre os jovens desempregados em todos os países parceiros. 

1.1. Informação sobre o projeto 
O projeto GetThere – Journey to Employment foi concebido ao abrigo do Programa Europeu 
Erasmus+. Procura abordar a questão do desemprego dos jovens e desenvolver melhores 
competências de empregabilidade nos jovens em cada país parceiro e, potencialmente, em toda 
a União Europeia. 

 

 

 

 

 

O desemprego está em níveis perniciosos em vários países Europeus e, especialmente, 
entre os países da parceria GetThere: 
 

• 50,3% Desemprego Jovem e 23,5% Desemprego geral na Grécia 

• 45,8% Desemprego Jovem e 20,0% Desemprego geral em Espanha 

• 27,2% Desemprego Jovem e 10,8% Desemprego geral em Portugal 

• 24% Desemprego Jovem e 11,7% Desemprego geral no Chipre 

• 13,6% Desemprego Jovem e 4,9% Desemprego geral na Grã-Bretanha 

 

Eurostat (2016) 

“Uma das principais prioridades da UE é garantir que há perspetivas de crescimento e 

emprego para jovens Europeus” 

Vice-presidente da Comissão Europeia Antonio Tajani, Indústria e Empreendedorismo, 
2011 
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Utilizando um modelo de currículo inovador, bem como uma metodologia de aprendizagem 
comprovada, o projeto oferece aos jovens um programa eficaz para se aproximarem de uma 
situação de emprego. A matriz curricular do GetThere inclui:  

• Metodologias e ferramentas inovadoras; 
• Um curriculum focado no desenvolvimento de competências de empregabilidade originário 

da ASDAN, uma entidade de certificação da Grã-Bretanha 
• Uma metodologia de Peer mentoring [Mentoria por pares] com base no programa de 

Mentoria da Europeace Youth (agora englobado na Diagrama), da Grã-Bretanha 
 

1.2. Curriculum do Projeto 
O curriculum desenvolvido no âmbito do projeto reúne o curriculum de Desenvolvimento de 
Competências da ASDAN e o curso de formação de Mentores (EPY, agora Diagrama).   
 
A ASDAN tem estado envolvida no desenvolvimento e oferta de cursos que desenvolvem a 
empregabilidade / competências transversais no Reino Unido e em todo o mundo há mais de 30 
anos. Os cursos ASDAN oferecem uma abordagem baseada em atividades que podem ajudar a 
aumentar a consciência dos formandos para as expectativas dos empregadores e do ambiente 
de trabalho que os espera. O currículo Desenvolvimento de Competências de Empregabilidade 
atende às necessidades dos formadores que estão à procura de um programa de atividades para 
apoiar os formandos na formação profissional, para trabalhar no sentido de uma maior 
empregabilidade.  
A metodologia EPY usa a tutoria como uma relação única que envolve o uso de uma variada 
gama de atributos e qualidades, a fim de apoiar os outros. A EPY desenvolve a aprendizagem 
com base na garantia de que a educação e a inclusão de desenvolvimento são acessíveis a todos. 
Incentiva uma abordagem integrada (aprendizagem ao longo da vida, terapêutica, educacional) 
para a juventude mais vulnerável e jovens adultos em toda a Europa. A sua abordagem ajuda os 
jovens a envolverem-se na sua própria capacitação, que garante uma melhoria a curto prazo e 
um desenvolvimento individual a longo prazo. 
 
As atividades deste Manual baseiam-se em ambas as abordagens apresentadas e: 

• São flexíveis e podem ir ao encontro das necessidades de diferentes formandos 

• Apoiam uma aprendizagem personalizada 

• Podem ser usadas numa variedade de contextos e em diferentes programas de 
aprendizagem 

• Incentivam uma abordagem “escolhe e mistura”, o que permite uma escolha de 
oportunidades de aprendizagem para diferentes tempos/durações 

• São genéricas e podem ser adaptadas a qualquer área de interesse 

• Respeitam diferenças individuais e culturais 

• Aumenta a consciência dos formandos para si mesmos e para os outros através 
de uma prática refletiva 

 
O Manual GetThere oferece aos formadores e educadores oportunidades para desenvolver 
formas adequadas de responder aos alunos dentro de um quadro sistemático. Fornece um 
programa de aprendizagem integrada que melhora a aprendizagem e se adapta às necessidades 
pessoais.  
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1.3. Parceiros do Projeto 
O consórcio do projeto GetThere é composto por seis parceiros, todos eles com uma larga 
experiência em Projetos Europeus e em desenvolvimento de competências de empregabilidade.  
 

 

 

 

ASDAN (GB) é uma organização sem fins lucrativos 
registrada e organismo certificador, oferecendo 
programas e qualificações que desenvolvem de forma 
explícita as competências para a aprendizagem, para o 
emprego e para a vida.  

 

Diagrama Foundation (GB) é uma organização sem fins 
lucrativos, com a defesa e promoção dos Direitos 
Humanos no seu âmago, que cuida das necessidades de 
pessoas em situação vulnerável. O seu principal objetivo é 
promover o desenvolvimento de centros, programas e 
investigação que visam a prevenção, tratamento e 
integração de pessoas com dificuldades sociais ou em 
risco social, especialmente crianças, famílias, jovens e 
dependentes. 

 

 

INFODEF (Espanha), Instituto para a Promoção do 
desenvolvimento e Formação, é uma organização 
fundada com a intenção de prestar serviços e desenvolver 
projetos para a promoção do desenvolvimento local 
através da Educação e Cultura. A INFODEF trabalha em 
parceria com escolas, centros de formação, organizações 
de educação de adultos, administração pública e 
organizações comunitárias e do sector do voluntariado 
para oferecer EFP adequado às necessidades locais. 

 

 

ISQ (Portugal) – Instituto de Soldadura e Qualidade é uma 
empresa privada e independente, sem fins lucrativos, 
fundada em 1965, que oferece apoio científico e 
tecnológico e promove a melhoria contínua, a inovação e 
a segurança de pessoas e bens na indústria e serviços, 
bem como formação contínua, com uma presença e 
vocação internacional, tendo escritórios em mais de 40 
países em todo o mundo. 
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IEKEP (Grécia) Instituto de Formação e Orientação 
Profissional é uma organização privada sem fins lucrativos 
fundada em 1990, que funciona na região de Attica 
enquanto centro de formação profissional credenciado. 
As suas principais atividades incluem 

• Serviços de Formação para profissionais de 
diversas especialidades, bem como 
desempregados, cobrindo uma ampla gama de 
setores, tais como a construção, ambiente, as TIC, 
turismo, cultura, competências básicas, etc. 

• Atividades de investigação, principalmente na 
orientação profissional, em cooperação com 
organizações públicas, organizações europeias, 
Universidades, etc. 

 

 

CARDET (Cyprus) é uma organização independente de 
investigação e desenvolvimento, sem fins lucrativos, não-
governamental, com sede no Chipre e parceiros em todo 
o mundo. A Cardet é uma das principais instituições da 
região Euro-Mediterrânica para a investigação, avaliação 
e desenvolvimento. A equipa Cardet esforça-se para 
oferecer as uma pesquisa e um desenvolvimento de 
qualidade e oportunidades educacionais para beneficiar a 
sociedade. 

 
 

1.4. Principais conclusões do GetThere 
Foi criado um conjunto de questionários para averiguar das necessidades que existem em cada 
país na promoção de competências de empregabilidade, destinados aos dois grupos de 
interesse: os formadores e os beneficiários. 
 
O objetivo foi avaliar quais das competências de empregabilidade são mais relevantes para os 
países da parceria e / ou clientes das entidades formadoras. Dois inquéritos muito semelhantes 
foram desenvolvidos e todas as organizações parceiras aplicou-os a dois grupos-alvo: 

• BENIFICIÁRIOS: Desempregados ou formandos  

• FORMADORES: Conselheiros, Orientadores de carreira e Tutores para a Empregabilidade, 
Peritos em Empregabilidade e Formação Profissional. 
 
As conclusões são apresentadas nas tabelas 1 e 2, resultado dos 112 inquéritos recolhidos de 
formadores e 162 inquéritos de benificiários em todos os países da parceria. 
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A tabela 1 mostra as seis competências mais importantes listadas pelos benificiários em cada 
país parceiro: 
 
Tabela 1: Competências de empregabilidade mais importantes para os beneficiários  

BENEFICIÁRIOS 

COMPETÊNCIAS ASDAN 
(GB) 

Diagrama 
(GB) 

INFODEF 
(Espanha) 

ISQ 
(Portugal) 

IEKEP 
(Grécia) 

CARDET 
(Cyprus) 

Comunicação X X X X X X 

Trabalhar em 
equipa 

X X X X X X 

Resolução de 
problemas 

X   X X X 

Assistência ao 
cliente 

X X  X X  

TI no local de 
trabalho 

 X X    

Auto-gestão X X   X X 

Explorar 
oportunidades de 
trabalho 

 X X    

Higiene e 
segurança no 
local de trabalho 

X   X  X 

Direitos e 
responsabilidades 

  X X X X 

Candidatar-se a 
um emprego 

  X    

Trabalhar com 
números 
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A tabela 2 mostra as seis competências mais importantes listadas pelos formadores em cada país 
parceiro: 
 
Tabela 2: Competências de empregabilidade mais importantes para os formadores 

TRAINERS 

COMPETÊNCIAS ASDAN 
(GB) 

Diagrama 
(GB) 

INFODEF 
(Espanha) 

ISQ 
(Portugal) 

IEKEP 
(Grécia) 

CARDET 
(Cyprus) 

Comunicação X X X X X X 

Trabalhar em 
equipa 

X X  X X X 

Resolução de 
problemas 

X X  X X X 

Assistência ao 
cliente 

X X X X  X 

TI no local de 
trabalho 

 X   X  

Auto-gestão X    X X 

Explorar 
oportunidades de 
trabalho 

 X X   X 

Higiene e 
segurança no 
local de trabalho 

X   X   

Direitos e 
responsabilidades 

  X X X  

Candidatar-se a 
um emprego 

  X    

Trabalhar com 
números 

  X    
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Unidade 2: Objetivos deste manual 
O objetivo deste manual é a dotar os educadores de empregabilidade com metodologias, 
ferramentas e aptidões, a fim de responder ativamente às necessidades das pessoas com quem 
trabalham. Isto irá ajudar a reforçar o seu desenvolvimento pessoal, a empregabilidade e a 
participação no mercado de trabalho Europeu.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Os objetivos deste manual são: 

1. Oferecer aos educadores de empregabilidade novos conhecimentos e aptidões para 
ajudar pessoas com idade para trabalhar. 

2. Contribuir para a melhoria da qualidade e da inovação em organizações e sistemas de 
empregabilidade. 

3. Incorporar atividades de aprendizagem e metodologias inovadoras de orientação tiradas 
de duas organizações líderes, ASDAN e Diagrama, respetivamente. 

 
 

  

Os educadores de empregabilidade 
podem utilizar este manual com três 
grupos distintos: 
a) Jovens que querem preparar-se para 
o mercado de trabalho 
b) Pessoas desempregadas que querem 
aumentar as suas hipóteses de 
conseguir um emprego 
c) Trabalhadores que querem reforçar 
as suas competências para um melhor 
desempenho no seu trabalho 

Este manual tem quatro características principais: 
1) Atividades para o desenvolvimento de competências de empregabilidade e recursos 
para prestar orientação/tutoria, que o formador pode usar com os seus formandos 
2) Orientações gerais para o tutor, para conseguir uma prestação eficaz nas sessões 
3) Orientações específicas para um tutor de competências de empregabilidade, para 
uma melhoria no desenvolvimento de competências 
4) Recursos suplementares sob a forma de actividades adicionais, links de vídeo e sites 
úteis  
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Unidade 3: Orientações para o tutor 

Planeamento do curso 
Ao planear o curso, o tutor deverá:  

1) Familiarizar-se com o conteúdo. 
2) Adaptar o conteúdo para acomodar necessidades e preferên- 

cias individuais. 
3) Considerar o tempo e os recursos necessários para as ativida- 

Des. 
4) Planear o esquema de trabalho. 
5) Consultar as Orientações para o tutor no final de cada unida- 

de. 

Orientar formandos: Estratégias 
Construir uma relação de confiança 

- Esteja ciente das diferenças entre si e o formando. Você não está a tentar mudá-lo, mas 
a tentar adaptar o seu estilo de aprendizagem, a fim de completar as tarefas. Pode fazer 
isto através do ajuste, adaptação ou outras formas alternativas. 
- Seja aberto e honesto: Como tutor, você deve ser aberto e honesto com os seus 
formandos, a fim de dar o exemplo. Construa uma relação de reforço mútuo que irá 
garantir a produtividade. 
- Pergunte sobre os sentimentos dos formandos após cada atividade e durante o curso. É 
importante reconhecer o seu feedback. 
- Não tenha medo de revelar que não sabe algo: pode indicar mais fontes ao aluno. Pode 
também aproveitar a oportunidade para estudar e regressar com as respostas, 
demonstrando que também você está num processo de aprendizagem. 

Modelar comportamentos de empregabilidade positivos 
- Seja paciente e permita ao formando desenvolver seu próprio horário de trabalho. 
- Utilize perguntas para aumentar as suas competências de resolução de problemas. 
- Certifique-se de que o formando sabe que é seguro não ter sucesso à primeira. Mostre-
lhe que a aprendizagem é um processo que envolve, geralmente, tentativa e erro, mas 
que através do processo de eliminação, as opções para o sucesso são reveladas. 
- Faça comentários positivos, utilize vocabulário encorajador que reforce o esforço, 
mesmo em pequenas realizações.  

 
Corresponder a diferenças individuais 

- Assegure variedade no tipo de atividades desenvolvidas, a fim de atender às 
necessidades e estilos de aprendizagem individuais. 
- Desenvolva diversidade na forma de trabalho, i.e., individual, em pares, em grupo. 
- Certifique-se de que as atividades complementam ou reforçam a aprendizagem 
adquirida através de tarefas noutras seções. 
- ter em conta diferentes estilos de aprendizagem para acomodar estilos de 
aprendizagem individuais.  
  

 

Fonte: startupstockphotos.com 

NOTA IMPORTANTE: 
Orientações específicas para o tutor estão disponíveis em cada unidade. Estas fazem 
referência às Atividades de Mentoria (Unidade 5) que visam ajudar os educadores a lidar 
com as necessidades psicológicas e educacionais dos grupos com que trabalham. Deverá 
consulte as mesmas para uma abordagem integrativa de como melhorar as competências de 
empregabilidade. 
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Unidade 4: Unidades de Empregabilidade 
 

4.1. Trabalho de equipa 

O que envolve 

Trabalho de equipa é o processo de trabalhar em colaboração com um grupo de pessoas, a fim 
de alcançar um objetivo. Isso significa que as pessoas vão tentar cooperar, usando as suas 
habilidades individuais e oferecendo feedback construtivo, apesar de qualquer conflito pessoal 
entre os indivíduos. 
Um bom jogador de equipa é alguém que consegue colocar o seu / a sua diferença de lado para 
ajudar na realização de um objetivo que vai beneficiar tanto o indivíduo como a tarefa. Esta 
pessoa precisa de ter uma atitude mental positiva, oferecer incentivo aos outros, uma forte ética 
de trabalho, a vontade de ajudar alguém na equipa, se necessário, e uma vontade de observar, 
ouvir e tomar a direção. Esta pessoa também deve ser assertiva, se surgir uma situação em que a 
liderança precisa ser demonstrada. 
Esta capacidade de trabalhar com outras pessoas é de grande importância no mercado de 
trabalho. Nas pequenas empresas, no seio das equipas, em grandes empresas e mesmo se se 
trabalha por conta própria, é preciso ser capaz de trabalhar com outras pessoas de forma eficaz. 

 
 

 
 
 

  

Uma equipa 
de sucesso...

É clara em relação 
ao que quer fazer

Partilha objetivos 
comuns

Respeita os diferentes 
pintos de vista dos seus 

membrosValoriza o 
contributo de 

todos

Executa as 
tarefas 

eficientemente, 
não 

desperdiçando 
tempo e energia

Tem tudo o que 
precisa para 

atingir objetivos
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Atividades de Aprendizagem 

Atividade 1 – Trabalhar em equipa       15 min 
 
Discuta e chegue a acordo com o seu grupo sobre as vantagens e desvantagens de: 

• Trabalhar sozinho 

• Trabalhar com outra pessoa 

• Trabalhar com um grupo de pessoas 
 
 

 Vantagens Desvantagens 

Trabalhar sozinho   

Trabalhar com um colega   

Trabalhar com um grupo 
de pessoas 
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Atividade 2 – Regras para se trabalhar em equipa     30 min 
 
Em grupo, elaborar uma lista de regras básicas que podem ser úteis na realização de um projeto 
de equipa ou grupo no local de trabalho. 
 

Lista de regras para o trabalho de equipa 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

 
Prepare uma breve apresentação para explicar as regras e porque são importantes. 
 
 

 
Fonte: pexels.com 
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Atividade 3 – Jogo dos quadrados         45 min 
 
Como começar 

• Escolham alguém do vosso grupo para ser o líder nesta atividade. 
• As folhas A e B dirão ao líder o que fazer. 
• Dividam-se em grupos de cinco com quaisquer pessoas adicionais como observadores 
• Cada grupo precisa de ter a sua própria mesa para trabalhar. 
• Organizem as mesas para que os grupos não possam ver o que os outros estão a fazer. 
• O líder do grupo vai dar instruções. 

O objetivo da atividade é que todos no grupo façam um quadrado a partir dos pedaços de papel 
disponíveis. 
 
O líder do grupo dá a todos um envelope cheio de diferentes pedaços de papel ou papelão, de 
acordo com as instruções da Folha A. O líder do grupo deve dar instruções claras que todos 
possam seguir. 
Depois de ler as instruções, o líder do grupo vai colocar uma cópia em cada mesa. Apenas o líder 
do grupo está autorizado a dizer quando parar. 
Discussão 
Quando os quadrados estiverem concluídos, falem sobre como correu e como conseguiram 
completar a tarefa. Depois de terem feito isso, o líder do grupo irá fazer algumas perguntas da 
Folha B. 
  



16 
 

Atividade 3- Folha A ‘Os Quadrados’ 
Instruções para o líder do grupo antes de começarem 
 
1. Imprima os quadrados em papel grosso ou cartão e corte-os em pedaços, como mostrado. 
Não altere quaisquer caracteres. 

 
2. Ponha-os nos envelopes A, B, C, D, E da seguinte forma: 

• no A os pedaços i, h, e 

• no B os pedaços a, a, a, c 

• no C os pedaços a, j 

• no D os pedaços d, f 

• no E os pedaços g, b, f, c 
 

3. Dê um conjunto de pedaços de quadrados a cada grupo de 5. Certifique-se de que tem um 
conjunto completo de envelopes para cada grupo. 
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Atividade 3 – Folha B ‘As Regras e as Perguntas’ 
 
Instruções para os participantes: 

• Durante a atividade, não podem falar uns com os outros 
• Não é permitido dar dicas uns aos outros ou mostrar, por linguagem corporal, que 
querem algo 
• Podem colocar os seus próprios pedaços de papel no centro da mesa 
• Podem pegar em peças do meio da mesa, se acharem que podem servir-vos 
• Não é permitido tirar pedaços de papel diretamente outra pessoa 
• Não é permitido colocar uma peça no puzzle de outra pessoa 
• Podem tirar peças do meio da mesa tantas vezes quantas desejarem 
• Podem colocar de volta peças no meio da mesa tão frequentemente quanto desejarem 
• O exercício acaba no momento em que toda a gente tem um quadrado à sua frente e 
não há mais peças disponíveis 

 
Instruções para os observadores: 

• Os participantes cumpriram as regras? 

• Como é a sua linguagem corporal? 

• Focam-se apenas no seu próprio quadrado ou também olham para os outros? 
 
Perguntas a colocar no fim do exercício: 

• Como se sentiram quando não obtiveram de um de seus colegas uma parte de que 
precisavam? 
• Como se sentiram quando repararam que alguém tinha uma peça de importância vital 
e não notou? 
• Como se sentiram quando alguém, cujo próprio quadrado estava pronto, não parecia 
pensar nos outros? 
• Já teve os mesmos sentimentos de frustração ou sucesso em outras áreas da sua vida? 
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Atividade 4 – Adjetivos para o trabalho de equipa     20 min 
 
Os seguintes adjetivos descrevem algumas das qualidades que são exigidas em membros de uma 
equipa. Cada membro da equipa deve ter pelo menos duas ou três destas qualidades. 
Realce os adjetivos que melhor poderão ser utilizados para descrevê-lo. Pode usar um dicionário 
se houver alguma palavra que não conheça: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolha três das qualidades que destacou e escreva um pequeno parágrafo explicando 
por que fez essas escolhas. 

 
 
 

 

 
Veja os papéis [num grupo] abaixo: 
 
 
 

Pense sobre qual o que melhor combina consigo. Escreva outro parágrafo explicando 
o porquê: 

 
 

 

 

Consegue combinar as outras funções do grupo com outras pessoas da sua equipa? 

 
 

 

 
  

fidedigno maduro cooperativo extrovertido 

confiante entusiasta diplomático criativo 

dedicado eficiente perspicaz dinâmico 

discreto decidido inspirador Pouco ortodoxo 

comunicativo imaginativo 

Negociador Criativo Facilitador Líder Gestor do tempo 
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Atividade 5 – Papéis/funções numa equipa      30 min 
Podem existir muitas razões diferentes para se trabalhar com outras pessoas. Você pode juntar-
se a outra pessoa ou a um grupo de amigos, ou pode ser parte de um grupo ou equipa mais 
formal. Algumas destas modalidades de trabalho funcionam melhor que outras. O que faz a 
diferença? 
 
Que papéis/funções e tarefas escolheria assumir, ou em quais já tem 
experiência?

 
 
Que papéis/funções preferiu? 

 
 
Quais as funções que acha mais desafiantes? 

 
 
Já pertenceu a algum grupo ou equipa realmente bem-sucedido? O que julga que o tornou 
bem-sucedido? 
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Já pertenceu a algum grupo ou equipa que não tenha funcionado bem? O que acha que 
aconteceu neste grupo para impedi-lo de funcionar bem? 

 
 
 
Consegue identificar equipas de trabalho em que é importante para as pessoas envolvidas 
cooperar uns com os outros? 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qual julga ser o fator para o sucesso destas equipas ou grupos? 

 
 
Vários estudos têm mostrado que as pessoas mais brilhantes ou mais criativas, não são 
necessariamente os melhores membros de uma equipa. Parece que uma combinação de 
características pessoais torna uma equipa ou grupo melhor. Alguns analistas do comportamento 
de grupo identificaram uma série de características pessoais como papéis-chave num grupo. 
  

Ex.: bombeiros, equipas médicas, etc. 
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Papéis chave num grupo 

O líder do grupo Maduro, equilibrado, focado e confiante. 
Capaz de atrair as pessoas; um bom ouvinte 
e um bom juiz. Garante que todos são 
considerados. 

O criativo Criativo, imaginativo, inovador e pouco 
ortodoxo. 
Capaz de pensar lateralmente e produzir 
ideias para o grupo. 

O organizador prático Prático, fidedigno, eficiente e bom a 
planear. 
Capaz de implementar planos e fazer as 
coisas funcionar. Pode transformar as ideias 
em tarefas, planos e agendas. 

O que modela o grupo Finalizador, cheio de movimentação, 
realização e paixão. 
Capaz de arrastar as pessoas e concretizar 
tarefas. 

O crítico Sério e analítico. 
Capaz de olhar para todos os ângulos e 
identificar problemas. É o avaliador do 
grupo. 

O que reúne informação Brilhante, entusiasta e interessante, bom no 
networking. 
Capaz de recolher ideias e encontrar novos 
contatos e fontes de apoio para o grupo. 

O trabalhador em equipa Amigável, dedicado, perspicaz e bom 
ouvinte. 
Capaz de trabalhar em qualquer grupo; 
sensível à atmosfera e bom na construção 
de pontes entre as pessoas. 

O finalizador Cuidadoso, consciente, um perfeccionista 
que se preocupa com as normas. 
Capaz de cumprir horários e prazos e 
assegurar que os acordos sejam respeitados 
e que as tarefas sejam concluídas. 

O cómico Brincalhão, tem um forte sentido de humor 
e é divertido. 
O comediante. Capaz de provocar, zombar e 
agir como palhaço. "Agita as coisas", pode 
manter as coisas leves e levantar a moral do 
grupo. 
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Orientações para o Tutor 

Sugerimos que o facilitador destaque a importância de respeitar os outros. Para isso, deixamos 
aqui algumas dicas para reflexão de grupo sobre as formas de mostrar respeito e ser respeitado 
no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

6. RECONHEÇA QUANDO ALGUÉM LHE FALTA AO RESPEITO 
Você tem o direito de ser respeitado no trabalho e se alguém não lhe dá 
o respeito básico, defenda-se o si mesmo e denuncie situações em que 
foi maltratado. 
Você passa tempo com pessoas que o respeitam?  

5. TENTE ELOGIAR OS OUTROS 
Aprendemos a respeitar os outros quando deixamos de lado 
sentimentos de ressentimento e inveja. É preciso coragem, mas tente 
respeitar outros que por vezes podem ser melhores do que você e 
poderá ficar surpreendido com o que recebe de volta! 
Quem você conhece que mereça o seu respeito?  

4. APRENDA A LIDAR COM A CRÍTICA 
Para se ter autoestima, tem que estar ciente da pessoa que você 
realmente é e aceitar quando alguém está lhe dá um feedback útil e 
construtivo. 
Você respeita a pessoas que lhe dão um feedback honesto?  

3. RECONHEÇA E CELEBRE A DIFERENÇA 
Quando começar a trabalhar, terá que trabalhar com muitas pessoas 
diferentes de si! Às vezes, aqueles que são mais diferentes de si acabam 
por tornar-se nos seus melhores amigos. 
O que vai aprender com alguém diferente de si?  

2. ACEITE QUE TODA A GENTE COMETE ERROS 
Cometer erros é a maneira de aprender, por isso aprenda a perdoar-se 
a si mesmo quando tiver cometido um erro e respeite os outros que 
têm a coragem de pedir desculpa. 
Um bom chefe é um chefe que pede desculpa quando está errado!  

1. COMECE CONSIGO! 
Não é fácil tratar os outros com respeito se não se respeitar a si mesmo. 
Seja honesto consigo mesmo e reconheça que o torna único; a sua 
personalidade, os seus talentos, os seus princípios, a sua história. 
Você dá-se o respeito que merece? 

  



28 
 

 
 
  

•Explique aos formandos a importância do trabalho em equipa a 
um nível pessoal e profissional.

•Explique o significado da cooperação e a importância de 
respeitar os outros.

•Explique-lhes as diferenças nos estilos de trabalho das pessoas e 
como este é um resultado das diferenças das pessoas e das 
formas como elas aprendem. Utilize atividade "Como eu 
aprendo" (secção 5.7) para mostrar aos formandos as diferenças 
nos estilos de aprendizagem.

Explique

•Mostre-lhes os diferentes papéis-chave num grupo / equipa.

•Faça-os reflectir sobre o seu papel natural numa equipa e 
como eles podem contribuir para o sucesso da sua equipa.

•Utilize dinâmicas de grupo e de aprendizagem vivencial e 
prepare exercícios de acordo com o público.

•Utilize a atividade "Teste das Múltiplas Inteligências" (secção 
5.8) para ajudar o formando a conhecer-se melhor e assegurar 
uma melhor cooperação com o resto do grupo.

Mostre

•Pergunte aos formandos sobre as suas experiências pessoais no 
trabalho em equipa.

•Peça-lhes para refletir sobre como as suas diferentes culturas 
podem trazer mais-valias para a equipa.

•Peça-lhes para ter em mente, em todos os momentos, a 
importância de respeitar e elogiar os outros.

Pergunte
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4.2. Comunicação 

O que envolve 

A capacidade de comunicação no local de trabalho assenta em ser capaz de transmitir 
informações às pessoas com clareza e simplicidade, de forma a que as coisas sejam entendidas e 
concretizadas. Trata-se de transmitir e receber mensagens de forma clara, e ser capaz de ler o 
seu público. Isso significa que você pode fazer coisas como dar e compreender instruções, 
aprender coisas novas, fazer pedidos, tirar dúvidas e transmitir informação com facilidade. 
Isso também significa que você pode adaptar-se a situações novas e diferentes, ler o 
comportamento dos outros, comprometer-se em alcançar um entendimento, e evitar e resolver 
conflitos. Na verdade, uma grande parte da boa comunicação é sobre ser empático, para que 
você possa entender como os outros vão interpretar as suas palavras e comportamento. E não 
se esqueça que a comunicação é uma via de dois sentidos, pelo que ser um bom ouvinte é vital. 
 
 
 
 

 
 
 

  

Competências 
de 

comunicação

Verbal
(Apresentação, 
Consciência do 
Público, Escuta 

crítica, Linguagem 
corporal)

Escrita (Escrita 
proficiente, 

Revisão/Edição, 
Leitura crítica, 

Apresentação de 
dados) 

Não verbal(Consciência 
do Público, Apresentação 

pessoal, Linguagem 
corporal)
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Atividades de aprendizagem 

Atividade 1 – Comunicação verbal/ não verbal     30 min 
 

Uma boa comunicação é uma extremamente importante nos negócios. Para comunicar 
efetivamente, tem de ser capaz de se fazer entender e efetivamente transmitir toda a sua 
mensagem, seja ela qual for. A comunicação é verbal ou não-verbal. Descreva abaixo o que se 
entende por comunicação verbal e não-verbal. 

 
Comunicação verbal significa: 

 
 
 
 

 
Comunicação não verbal significa: 

 
 
 
 

 
 

Descreva abaixo exemplos de comunicação verbal e não verbal e exemplos de quando devem 
ser utilizadas. 
 
Verbal 

Exemplos Exemplos de quando deve ser utilizada 

 
 

 

 
 

 

 
Não verbal 

Exemplos Exemplos de quando deve ser utilizada 
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Cenário Forma de comunicação Porque usaria esta forma de 
comunicação 

É obrigado a notificar um 
membro do público de que eles 
são obrigados a pagar uma 
conta para uma candidatura de 
planeamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Precisa de organizar um dia em 
equipa fora do escritório e tem 
de chegar a acordo sobre o 
local. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Precisa de negociar uma folga 
para ir num fim de semana 
prolongado para o aniversário 
de um amigo. É no último 
minuto e você deveria avisar 
com duas semanas de 
antecedência. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reparou na newsletter da 
empresa que vai decorrer uma 
Formação a que gostava de ir.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cenário 
Você trabalha no departamento de 
finanças do conselho local. 
Trabalha numa equipa de seis 
pessoas. Descreva abaixo a forma 
de comunicação que usaria em 
cada uma das seguintes situações, 
precisando as razões. 

 
Fonte: pexels.com 
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Atividade 2 – Fraca comunicação                      30 min 
 
Cenário 
A cena passa-se na receção de uma grande empresa. 
Um visitante chegou e, depois de captar a atenção da rececionista, pede para falar com o diretor 
de vendas. A rececionista liga para o departamento de vendas. A coordenadora de vendas chega 
e pergunta à rececionista porque ela a chamou. Ela balança a cabeça na direção do visitante e 
não diz nada, voltando à papelada. A coordenadora de vendas aproxima-se do visitante e 
pergunta-lhe porque a chamou. O visitante explica e está, obviamente, irritado. O visitante é o 
diretor de uma empresa muito importante e é um bom cliente. 
 
Tenha em conta a situação descrita acima e liste abaixo os exemplos de uma fraca comunicação, 
detalhando o que deveria ter acontecido.  
Exemplo da fraca comunicação O que deveria ter sido feito 
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Uma boa comunicação é uma extremamente importante nos negócios. Para comunicar 
efetivamente, tem de ser capaz de se fazer entender e efetivamente transmitir toda a sua 
mensagem, seja ela qual for. Uma fraca Comunicação pode significar não ser capaz de transmitir 
a sua mensagem eficazmente.  

 

Descreva abaixo uma situação em que tenha sido vítima de uma fraca comunicação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Descreva como a situação poderia ter sido melhorada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descreva como se sentiu quando passou por esta situação. 
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Atividade 3 – Linguagem corporal       10 min 
 
Coloque os seguintes exemplos de linguagem corporal na caixa correta conforme seja positivo 
ou negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positivo Negativo 
  

 
  

Braços cruzados bocejar sorrir 

apontar 

Contacto visual Mãos nas ancas Inclinar-se para a 
frente 

Rolar os olhos 

Assentir com a cabeça Ombros relaxados 
Franzir a testa 

Tamborilar os dedos 

 
           Fonte: roberthalf.com 
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Atividade 4 – Comunicar com os outros no local de trabalho    15 min 
 
Identifique três maneiras diferentes de as pessoas comunicarem umas com as outras no local de 
trabalho: 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
Identifique com quem precisa de comunicar no seu local de trabalho (ou centro de 
formação/escola/universidade):   
 

Método de 
comunicação 

Quem Justifique porque é que o método utilizado é 
apropriado 
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Atividade 5 - Teste de conhecimento sobre comunicação                                            15 min 
 

1. Indique dois tipos de públicos diferentes com que poderá ter de comunicar. 

 
 
 

2. Indique dois métodos diferentes de comunicação. 

 
 

3. Descreva quando usar cada um dos métodos de comunicação acima referidos. 

 
 
 

4. Indique duas formas de assegurar que a linguagem escrita é facilmente entendida pelo 

leitor. 

5. Indique dois tipos de informação diferentes que poderiam constar numa carta e que 

iriam exigir uma verificação rigorosa. 

6. Descreva duas formas de verificar trabalho escrito. 

 
 

7. Indique dois procedimentos organizacionais para guardar Comunicação escrita. 

 

8. Descreva três métodos para uma escuta ativa. 

 
 
 

9. Indique uma razão para se pedir feedback sobre aptidões para a comunicação. 
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Orientações para o tutor 

 
 

 
  

• Explique aos formandos a importância da 
comunicação a um nível pessoal e profissional.

• Torne visível para eles as diferentes camadas da 
comunicação e como estas podem ser 
desenvolvidas em várias situações profissionais. 

Explique

• Mostre-lhes as diferentes formas de 
comunicação.

• Utilize a aprendizagem pela experiência e 
configure exercícios de acordo com a audiência e 
dinâmica de grupo.

• Use a actitvidade "Escuta Ativa" (secção 5.5), que 
irá ajudar os seus formandos a compreender em 
profundidade as formas apropriadas e mais 
eficientes de se comunicar e apresentar ideias e 
exigênciass aos outros.

Mostre

• Pergunte aos formandos sobre as suas 
experiências pessoais em comunicação.

• Peça-lhes para contribuirem com a sua diferente 
bagagem cultural.

• Peça-lhes para ter em mente o tempo todo a 
importância da comunicação não-verbal

Pergunte
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4.3. Resolução de problemas 

O que envolve 

A resolução de problemas pode ser decomposta em duas etapas (ver Figura 1). Antes de 
enfrentar um problema, é necessário identificar a sua natureza (Fase 1), e depois prosseguir para 
obter uma compreensão mais profunda do mesmo (Fase 2)

 
Figura 1: Etapas na resolução de problemas 

A etapa 1 exige olhar para o problema em termos de objetivos e barreiras, a fim de dividi-lo em 
sub-problemas mais fáceis de gerir. Por exemplo: 

“As pessoas estão sempre a falhar objetivos” (problema principal) 
“Não sei como dizer-lhes isto” (sub-problema 1) 
“E acabo por fazer mais trabalho” (sub-problema 2) 

 
A etapa- 2 oferece a oportunidade de olhar para as relações entre os elementos-chave do 
problema. Usar diagramas simples faz com que seja mais fácil de entender e "ver" o problema. 
Por exemplo, diagramas em cadeia são um dos tipos mais simples de recursos visuais utilizados 
para representar um problema. Os elementos-chave são apresentados numa lista ordenada, 
com cada elemento a ser ligado aos outros elementos antes e depois dele. Isto representa uma 
sequência de acontecimentos necessários para uma solução, o que resulta que, se um deles fica 
resolvido, os outros elementos irão também ficar resolvidos. 
 

 
Figura 2: Diagrama em cadeia de elementos num problema 

  

1º Passo: Identificar o 
problema

•Quais os objetivos e as 
barreiras do problema?

2º Passo: Estruturar o 
problema

•Será que o objetivo identificado é mesmo o 
verdadeiro objetivo?

•As barreiras identificadas serão mesmo 
barreiras?

•Existem outras barreiras?

Comunicação Delegação
Alcançar 
objetivos
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Atividades de aprendizagem 

 

Atividade 1 – Resolver problemas        30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Que tipo de problemas poderá encontrar no seu trabalho? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Porque é tão importante agir imediatamente para lidar com um problema?                                                  
 
 
 
 
 
 

3. Porque é que um problema tem de ser resolvido? 
 
 
 
 
 
 

4. Quando saberá que o problema foi resolvido? 
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Atividade 2 – Identificar problemas                                                                   25 min 
 
Quando os problemas surgem no trabalho, os empregadores precisam de funcionários que 
consegam antever um problema, resolvê-lo e também evitá-lo, logo à partida. Este desafio irá 
ajudá-lo! 
 

A) Problemas no trabalho são normais 
Pense em 3 problemas diferentes que podem surgir no trabalho sob as seguintes 
categorias: 
 

Problemas com 
equipamento 

Problemas com pessoal Problemas com 
fornecedores 

Problemas com pessoal 
de outras organizações 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
É muito mais fácil transferir a culpa e dizer: "O problema não é meu". No entanto, 
quando começar a trabalhar vai ter que ser responsável e ser capaz de não apenas 
detetar um problema, mas partilha-lo e  
trabalhar com os outros para resolve-lo.  
 
 
 
 
 
 
 

B) Da identificação de problemas à sua resolução 
Em pares, discutir este cenário da vida real: 
É um dia atarefado no trabalho e de repente você percebe que a fotocopiadora está sem 
papel. O seu chefe pediu-lhe para imprimir material para uma reunião que terá lugar em 
meia hora. Que tipo de resposta deixaria o seu chefe feliz: 
1. Você sente-se frustrado e em stress e diz ao chefe "Se quer que eu imprima o 
material, é necessário que haja papel na impressora!" 
2. "Chefe, a fotocopiadora está sem papel. Não posso imprimir o que me pediu." 
3. "Chefe, a fotocopiadora está sem papel, mas eu consegui pedir algum ao escritório do 
lado. Encomendei nova remessa, que virá amanhã ". 

- Peça aos formandos que pensam em qual a resposta que seria uma boa 
abordagem à resolução de problemas e porquê. 
- Peça aos alunos que pensam qual a resposta que seria uma má abordagem à 
resolução de problemas e porquê? 
- Que qualidades mostram a boa/má resposta? 
 
 

Fonte: photos.merinews.com 
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C) Delatar vs. reportar problemas 
Quando há problemas no trabalho, às vezes pode ser muito difícil deixar o chefe saber. Às vezes 
as pessoas não dizem nada, porque temem ser chamados de "bufos". No entanto, existem 
maneiras para partilhar problemas profissional e abertamente. 
 
Liste cinco situações em que você pense ser importante partilhar um problema, mesmo se a 
culpa for de outra pessoa: 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
  

 
 
Esclareça os formandos sobre como podem passar de identificadores de problemas a 
solucionadores de problemas de quatro maneiras diferentes:  
 

 

Tente lembrar-se de que 
já tem qualidades que 

podem ajudá-lo a 
resolver problemas

Peça a outras pessoas a 
sua prespectiva sobre o 

problema

Observe quando 
resolver problemas e 

anote as qualidades que 
usou para fazê-lo

Tente prever problemas 
antes que eles surjam e 

pensar criativamente 
sobre a forma como 

pode evitá-los.
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Atividade 3 – Resolver problemas 

3a) Traços característicos de um solucionador     10 min 
 
Em pares, apresentem oito traços (hábitos e características) de um solucionador:  
 
 
 

 
 
 
Agora, coloque-os na ordem que acha que é mais importante. Não há respostas certas ou 
erradas; as respostas podem variar para diferentes pessoas. 
 

3b) Qual o oposto de um solucionador?      10 min 
Na tabela abaixo escreva as suas oito qualidades de um solucionador e depois pense no que é o 
oposto. (Pense em pessoas que conhece e que são bons na resolução de problemas. O que 
aprecia neles? Por exemplo, conseguem tomar decisões rapidamente, são positivas, são bons 
membros de equipa, etc.). 
 
Um solucionador é alguém que... O oposto é alguém que... 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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3c) Planear para ter uma atitude de solucionador      10 min 
 
Em pares, pensem em cinco coisas que podem fazer esta semana para ajudá-lo a desenvolver 
uma atitude de solucionador. 

a) 
 
 
 
 

b)  
 
 
 
 

c) 
 
 
 
  

d)  
 
 
 
 

e)  
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Atividade 4 – Planear e rever a sua resolução de problemas                                          30 min 
 

Anote o problema que tem de ser resolvido:  
 
Faça um plano do que precisa fazer: (esboçar materiais, ferramentas, equipamentos e apoio 
que pode precisar) 

Tarefas: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 

Recursos/apoio 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Quanto tempo julga que deve demorar a resolver o problema? 
 
Quando e como verificará o seu progresso? 

 
 
 

 
Que questões sobre saúde e segurança tem que considerar? 
 
 
 
 
 
 
O que fará se as coisas correrem mal?                                                                                                 
 

Que conselhos e apoio utilizou quando estava a seguir o seu plano?                                                     
 
 
Quando refletiu sobre o seu progresso, precisou de mudar o seu plano?   Sim        Não               
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Se sim, o que fez? 
 
   
 
 

 
Resolveu o problema?          Sim       Parcialmente       Não                                                            
 
Como foi que verificou se o problema foi resolvido?  

Quando estava a atacar on problema: 

O que acha que correu bem? Ex.: Foi bom ouvir 
as ideias dos outros sobre diferentes formas de 
atacar o problema                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que acha que correu menos bem? Ex.: O 
plano podia estar mais detalhado 
 
 
 
 
 

Descreva o que fez para enfrentar dificuldades:                                                                                    
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Atividade 5 – Pensar à frente       50 min 
 
Os educadores podem usar esta atividade para melhorar as capacidades de resolução de 
problemas dos formandos. Devem explicar aos formandos que para a resolução de qualquer 
problema, devem aprender a pensar à frente e encontrar uma boa estratégia. Para que isso 
funcione, esta deve ser comunicada aos colegas e deve ser realizada utilizando aptidões trabalho 
em equipa. 

        
Fonte: eggnutritionercentre.org        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo: 

Você e a sua equipa de design têm que fazer uma estrutura ou 
almofada que impeça um ovo de se partir ou fissurar ao cair de 
uma altura de 3,5 metros. 
Os materiais que lhe vão ser dados são: 

- 15 palhas 
- 3 pedaços de papel 
- 2 balões 
- 3 metros de fita adesiva 
- tesouras Instruções: 

Debatam e decidam sobre o nome da 
equipa. Em seguida, terá de discutir o 
projeto com a sua equipa e desenhar o 
vosso projeto - têm 10 minutos para isso. 
Em seguida, serão dados os materiais e têm 
30 minutos para construir o que 
conceberam. Não têm de fazer uso de 
todos os materiais. 

Depois vão testar o vosso projeto. 
Terão um ovo para praticar e um para a 
queda final. 

Detalhes para a avaliação: 

Cada equipa de design será classificada em três áreas diferentes:  
- Design e comunicação (até 10 pontos) 
- Trabalho de equipa (até 10 pontos) 
- Sucesso do teste final (até 10 pontos) 

Um total de 30 pontos pode ser alcançado - os vencedores serão a equipa com mais 
pontos. Se forem bem sucedidos com a queda final do ovo, mas não obtiverem uma 
boa pontuação nas outras áreas, poderão não necessariamente ganhar! 

A atividade seguinte é chamada de "Egg-
Catcher”. Explique as instruções e critérios de 
avaliação aos formandos. Use esta atividade 
para ajudá-los a compreender a importância de 
pensar à frente, implementando e revendo 
quando se aborda um problema. 
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Qual o nome da vossa equipa? 
 
 

 

Desenhar um diagrama etiquetado do vosso projeto aqui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem faz parte da sua equipa? 
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Monitorize a quantidade de materiais que tiver utilizado para construir o seu projeto : 

Palhas:  
 
Pedaços de papel: 
 
Balões: 
 
Fita adesiva: 
 
Tesouras: 

O que aconteceu ao vosso ovo na queda de teste? 
 
 
 
 

O que aconteceu ao vosso ovo na queda final? Porque acha que isso aconteceu? 
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Pontuação final da equipa                                                                                                                   /30 

Pontuação no Design e Comunicação                                                                                                 /10 
O que correu bem no design e comunicação da sua equipa? 
 
 
 
 
O que poderá fazer melhor na próxima vez? 
 
 
 
 

Pontuação no trabalho de equipa                                                                                                      /10 
O que correu bem no trabalho em equipa? 
 
 
 
 
O que poderá fazer melhor na próxima vez? 
 
 
 
 
 

Pontuação na queda final                                                                                                                    /10 
O que correu bem no design da sua equipa? 
 
 
 
 
O que poderá fazer melhor na próxima vez? 
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Orientações para o tutor 

 
 

 
  

• Explique aos formandos que eles vão trabalhar no 
desenvolvimento de uma abordagem para a 
resolução de problemas que pode apoiá-los na sua 
vida e na sua jornada de trabalho à medida que se 
deparem com obstáculos ao longo do caminho.

Explique

• Mostre o filme sobre aptidões para a resolução de 
problemas (nos recursos complementares -
Unidade 6).

• Discuta com os formandos a abordagem adotada 
para a resolução de problemas e peça-lhes para 
recapitular os passos abordados no filme.

• Use o 'Teste das Múltiplas Inteligências' (secção 
5.8). Isso vai ajuda-los a compreender que podem 
abordar um problema de mais de um ângulo, uma 
vez que possuem várias formas de inteligência.

Mostre

• Peça-lhes para olhar para os seus próprios padrões 
recorrentes e encontrar maneiras de os mudar.

• Peça-lhes para pensar sobre como a sua 
experiência pessoal afeta a maneira como abordam 
problemas. Use a actividade "Espiral de Vida" 
(secção 5.6) para alcançar este objectivo.

• Peça ideias de possíveis problemas no local de 
trabalho ou problemas reais atuais.

Pergunte
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4.4. Assistência ao cliente 

O que envolve 

Os empregadores querem contratar aqueles que excedem as expectativas e se você fizer isso 
pelo cliente - e não apenas pela empresa - então será capaz de provar que vai oferecer um 
excelente apoio ao cliente. 
A assistência ao cliente exige que você seja capaz de se colocar no lugar do cliente e entender a 
sua perspetiva. Os formandos devem ser capazes de identificar padrões de pensamento do 
cliente. Os clientes de hoje são mais ligados do que antes. Têm vários pontos de contato com a 
marca, empresa ou negócio: Site, lojas de retalho, call centers, meios de comunicação social, 
anúncios de televisão e aplicações móveis, apenas para citar alguns. Portanto, para esta unidade 
é importante ter conhecimento sobre o envolvimento do cliente on-line (EC). Isto refere-se a: 
 

1. Um fenómeno social ativado pela ampla adoção da internet no final dos anos 1990 e 
decolando com os desenvolvimentos técnicos na velocidade da ligação (banda larga) na 
década que se seguiu. O EC on-line é qualitativamente diferente do envolvimento do 
cliente off-line. 
2. O comportamento dos clientes que se envolvem em comunidades on-line que giram, 
direta ou indiretamente, em torno de categorias de produtos (ciclismo, vela) e outros 
temas de consumo. Detalha o processo que leva ao envolvimento positivo do cliente com 
a empresa ou a oferta, bem como o comportamento associado a diferentes graus de 
envolvimento do cliente. 
3. Práticas de marketing que visam criar, estimular ou influenciar o comportamento do 
EC. Embora os esforços de EC-comercialização devam ser consistentes, tanto online 
como offline, a internet é a base do EC-marketing. 
4. Métricas que medem a eficácia das práticas de marketing que visam criar, estimular ou 
influenciar o comportamento CE. 
 

 
Fonte: everydayinterviewtips.com  
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Ciclo do Envolvimento do Cliente 
 
The Customer Engagement Cycle (Figure 3) shows how customers engage in a process before, 
during and after the purchase.  

 

 
 

Figura 3: O Ciclo do Envolvimento do Cliente 

Explique aos alunos que trabalhar dentro de uma organização significa que eles também 
fazem parte da marca da organização. Então, eles devem considerar o seguinte: 
Sensibilidade: Os clientes ainda não ouviram falar de sua marca, produtos ou serviços. Você 
precisa de causar uma boa primeira, segunda e terceira impressão para que eles o levem em 
consideração quando estiverem mais adiante no ciclo de envolvimento. 
Consideração: Os clientes estão procura de informação de modo a poderem pesquisar e 
comparar entre concorrentes e ofertas. Comunique-lhes a sua proposta de valor e construa 
confiança na sua marca para que eles comprem a si. 
Compra: Os clientes são pessoas ocupadas e querem fazer a compra de uma forma que seja 
conveniente para eles. Seja o mais flexível possível e torne o processo simples e direto para que 
eles efetuem a compra. 
Apoio: Os clientes querem comprar de marcas que irão proporcionar um bom serviço e apoio. 
Certifique-se de que os apoia com quaisquer questões, dúvidas ou queixas que possam ter. 
Lealdade: Os clientes gostam de ser apreciados e recompensados pelo o negócio que lhe estão a 
proporcionar. Ofereça reconhecimento e incentivos aos clientes leais. 
Defesa: Os clientes que estão satisfeitos com a experiência que encontram com a sua marca são 
susceptíveis de recomenda-lo aos seus pares. Capacite-os para espalharem facilmente a palavra, 
em nome da sua empresa.1 

                                                        
1 http://www.abbasalidina.com/the-customer-engagement-cycle/ 

Sensibilidade

Consideração

Compra

Apoio

Lealdade

Defesa
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Cada um destes estágios representa a oportunidade de criar um relacionamento mais profundo 
com os clientes. O Ciclo do Envolvimento do Cliente é uma cadeia e somos somente tão fortes 
quanto o seu elo mais fraco. Qualquer quebra ao longo da cadeia significa que poderemos estar 
a perder clientes à medida que o percorremos. Temos que nos perguntar, em cada etapa, qual a 
necessidade do cliente. 
 
Devemos também ter em mente que os clientes não importam realmente em que ponto do Ciclo 
do Envolvimento do Cliente. Eles não veem o que acontece nos bastidores e só se preocupam 
com a sua experiência com uma marca como um todo. Este ciclo é para nossa referência, para 
nos ajudar a fornecer aos clientes uma experiência positiva e de longa duração com eles. 
 
Mais informação sobre o Ciclo do Envolvimento do Cliente em http://www.abbasalidina.com/ 
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Atividades de aprendizagem 

Atividade 1 – definição de cliente                                              25 min    

 
Parte 1 
Debata o que se entende por "cliente". Com um colega, faça uma lista de pelo menos seis 
diferentes tipos de trabalhos / serviços e identificar quem é o cliente em cada caso 

Por exemplo: um mecânico → pessoa com um veículo para reparação; um paramédico → 

pessoa ferida. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
  
Partilhe a sua lista e ideias com o grupo. 
 
Parte 2         
Escolha dois dos clientes da lista anterior e associar o comportamento deles com as etapas do 
ciclo de envolvimento do cliente: 

 
 

Cliente 1: Cliente 2: 

sensibilidade 
 
 

  

Consideração 
 
 

  

Compra 
 
 

  

Apoio 
 
 

  

Lealdade 
 
 

  

Defesa 
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Atividade 2 – Serviço ao cliente                                                                                       20 min 
 

Da sua própria experiência enquanto cliente, dê dois exemplos que ilustram boas 
práticas no atendimento ao cliente, por exemplo, ao comprar algo de uma loja online, 

ao telefonar para um Centro de Aconselhamento para obter informações. 
 

 

 

Dê dois exemplos do que um cliente poderá fazer se for mal atendido:                                
         

 
                     

Dê dois exemplos de efeitos que um mau serviço ao cliente pode ter na organização:      
 
 
 
 
 
 

Aponte razões pelas quais é muito importante causar uma boa primeira impressão no 
cliente:  
 
 

 

 

 

 

Quais os principais bens ou serviços que os clientes podem obter da sua organização?  
 
 
 
 
                        

Dê três exemplos de como a sua organização tenta ir ao encontro das necessidades 
dos seus clientes:         
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Liste políticas e procedimentos relevantes para o seu papel no serviço ao cliente:                                        
 

 

 

 

 

Qual a importância de manter a confidencialidade dos clientes?                      
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Atividade 3 – Bom e mau serviço ao cliente      30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fonte: care2.com

Em grupos, expliquem o que que consideram ser as características de um bom 
e um mau atendimento ao cliente usando um dos seguintes métodos: 

- Poster 
- Folheto ilustrado 
- Página de Informações 

 
Apresentem-no ao resto da turma. 
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Atividade 4 – Linguagem Corporal                                                            15 min 
 
Recorte os cartões abaixo e faça corresponder a linguagem corporal com a interpretação 
correta. Escolha cartões de linguagem corporal de forma aleatória para usar nos seus role-plays. 

Linguagem corporal: 

Postura ereta, passo rápido 

 

Interpretação: 

Confiança 

 

 

Linguagem corporal: 

De pé com as mãos na cintura 

 

Interpretação: 

Agressividade 

 

 

Linguagem corporal: 

Sentado com as pernas cruzadas, 
com os pés a balançar 

ligeiramente 

Interpretação: 

Aborrecimento 

 

Linguagem corporal: 

Braços cruzados 

 

Interpretação: 

Atitude defensiva 

 

 

Linguagem corporal: 

Andar com as mãos nos bolsos, ombros 
descaídos  

 

Interpretação: 

Desânimo 

 

Linguagem corporal: 

Cabeça pousada na mão 

 

Interpretação: 

Cansaço/aborrecimento 

 

 

Linguagem corporal: 

Esfregar as mãos uma na outra 

 

 

Interpretação: 
Antecipação 

 

 

Linguagem corporal: 

Palmas das mãos abertas 

 

 

Interpretação: 

Sinceridade, abertura, inocência 
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Linguagem corporal: 

Bater com os dedos 

 

 

Interpretação: 

Falta de autoconfiança/ insegurança 

 

Linguagem corporal: 

Afagar/mexer no cabelo 

 

 

Interpretação: 

Falta de autoconfiança/ insegurança 

Linguagem corporal: 

Cabeça inclinada 

 

 

Interpretação: 

Interesse 

 

Linguagem corporal: 

Olhar para baixo, virar a cara para outro 
lado 

 

 

Interpretação: 

Descrença 

 

Linguagem corporal: 

Roer as unhas 

 

 

Interpretação: 

Nervosismo 

 

 

 

 

Utilize os cartões em branco para acrescentar as suas ideias: 

 

Linguagem corporal: 

 
 
 

Interpretação: 

 

Linguagem corporal: 

 
 
 

Interpretação: 

 

Linguagem corporal: 

 
 
 

Interpretação: 
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Atividade 5 - Role play                                                                    20 min   

 
Esta atividade irá ajudar os formandos a entender a perspetiva de ambas as partes envolvidas 
numa interação no serviço ao cliente. 

 
 
 
 
 
 
  

 
Imagine que está a ajudar um cliente e ele / ela começa a ficar chateado consigo. 
Como lidaria com a situação? 
 
 
Trabalhem em pares e sejam mais realistas possível. 
Após a vossa dramatização, discutam o seguinte: 

- Como foi a experiência para o cliente? 
- Como foi a experiência para o assistente de serviço ao cliente? 
- Como é que esta experiência seria diferente se acontecesse on-line?
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Orientações para o tutor 

 
 

  

• Explique aosformandos a importância dos clientes 
em todo o tipo de negócios.

• Explique-lhes a importância de compreender as 
necessidades e reclamações dos clientes.

• Fale-lhes dos diferentes tipos de clientes que 
podem encontrar e suas preocupações.

Explique

• Mostre empatia e feedback sobre as competências 
e os limites de cada formando.

• Use a aprendizagem pela experiência e crie 
exercícios de acordo com a audiência e a dinâmica 
de grupo.

Mostre

• Use o exercício "Atividade da espiral da Vida" 
(secção 5.6) de forma a promover um 
entendimento profundo sobre as exeperiências de 
vida de cada pessoa. Pergunte aos formandos se a 
sua consciência sobre esta matéria mudou após 
completarem o exercício.

Pergunte



62 
 

4.5. Saúde e Segurança 

O que envolve 

Saúde e Segurança é definido como uma lista de regras e regulamentos destinados a garantir a 
saúde e segurança das pessoas que trabalham num determinado local de trabalho, bem como 
outras pessoas que podem ter acesso ao mesmo. A lista de regras e regulamentos não é 
exaustiva e varia bastante, dependendo da natureza do local de trabalho e empresas envolvidas. 
No entanto, alguns princípios gerais podem ser invocados como nos desafios abaixo. 

Ao gerir a competência de empregabilidade relacionada com "Saúde e Segurança", os 
formandos podem identificar potenciais aspetos de segurança e riscos no seu próprio local de 
trabalho ou em geral, bem como quais as regras e regulamentos mais apropriados para outros 
trabalhos específicos. 

Explorar a "Saúde e Segurança" envolve três dimensões relacionadas com a empregabilidade dos 
formandos: 

 

  

1. Capacidade de aprender 
sobre regras e regulamentos 

de Saúde e Segurança

•Identificação de regras de 
Saúde e Segurança relevantes 
para a situação atual.

•Compreensão do que fazer 
em situações de emergência 
ou de crise.

2. Capacidade de aplicar a 
outros contextos

•Comunicação de Saúde e 
Segurança aos outros.

•Identificação de regras de 
Saúde e Segurança e 
regulamentos em ambientes 
de trabalho.

3. capacidade de apresentar 
informação sobre Saúde e 

Segurança

•Apresentação de informação 
sobre Saúde e Segurança aos 
outros de forma adequada e 
útil. 
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Atividades de aprendizagem     

Atividade 1- Situação de emergência      15 min 
Saiba o que fazer em caso de emergência no seu local de trabalho. Mostre conhecimento dos 
riscos específicos para o negócio ou emprego em que está ou gostaria de estar e preencha os 
formulários para mostrar sua compreensão. Discuta as suas conclusões com o tutor ou com o 
seu grupo. 
 
Se alguém tiver um acidente: 

O que faço? 
 
 
 
 
 

A quem vou dizer? Onde me dirijo? 

 

Quais as coisas mais importantes a lembrar numa emergência? 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
Se vir ou sentir o cheiro de um incêndio 

O que faço? 
 
 
 
 
 

A quem vou dizer? Onde me dirijo? 

 
Se ouvir o alarme de incêndio 

O que faço? 
 
 
 
 
 

A quem vou dizer? Onde me dirijo? 
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Atividade 2 – Procedimentos de Saúde e Segurança            25 min 
 
Faça uma lista de procedimentos de saúde e segurança ao trabalhar no seu local de trabalho ou 
num dos seguintes locais: 

• Supermercado 
• Local de construção 
• Salão de cabeleireiro 
• Garagem 
• Centro de lazer 
• Cozinha 
• Outros locais 
 

Saúde e Segurança no local de trabalho 
Para fazer o meu trabalho em segurança…. 
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Faça desenhos ou encontrar exemplos de sinais de segurança e descreva o que eles significam 
nos quadros abaixo: 

Exemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 2 Exemplo 3 

Significado: 
 
 

Significado: Significado: 

Exemplo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo 5 Exemplo 6 

Significado: 
 
 

Significado: Significado: 
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Atividade 3 – Verificar a segurança       30 min 
 
Realize um levantamento de um local de trabalho para descobrir o quão seguro é. Faça uma lista 
de todas as melhorias que sinta que o tornariam mais seguro. 
 

Realize um levantamento usando os seguintes critérios 
para mostrar que você e outros funcionários entendem 
que o local de trabalho é seguro. 

Você 
(assinalar) 

Outros 
colaboradores 

(assinalar) 

1. Indicação do nome e função do gestor/supervisor    

2. Realização de uma visita de 
inspeção/reconhecimento 

  

3. Exposição de um cartaz sobre saúde e segurança e 
transmissão de outra informação relevante 

  

4. Informação sobre os limites do local de trabalho   

5. Noção sobre o que faze rem caso de alarme de 
incêndio 

  

6. Localização de material de primeiros socorros 
identificada, assim como o pessoal responsável 
pela primeira intervenção 

  

7. Explicação/demonstração de formas de trabalhar 
em segurança 

  

8. Noção dos perigos no local de trabalho e ações 
necessárias 

  

9. Explicação de técnicas de manuseamento    

10.  Utilização de EPI explicada/demonstrada   

11.  Relatório do acidente e explicação dos 
prodecimentos 
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Lista de melhorias 
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Atividade 4 – Cartaz de Saúde e Segurança      60 min 
 
 Criar um cartaz para promover a saúde e segurança ou descrever maneiras de manter o seu 
espaço de trabalho limpo e arrumado. Para ajudar a conceber o seu cartaz, use a folha abaixo: 
 

1. Em pares, anotem tudo o que sabem sobre o assunto 
 
 
 
 
 

2. Quais são as regras básicas para a saúde e segurança ou para se manter um local 
de trabalho limpo e arrumado? 

 
 
 
 
 
 

3. Pense sobre as mensagens-chave que deseja transmitir ao seu público e liste-as 
por ordem de prioridade 

 
 
 
 
 

4. Pense numa imagem ou imagens que irá ajudar a tornar o seu cartaz mais 
poderoso e descreva-as abaixo 

 
 
 
 
 

5. Existem outros aspectos de design que tenha de incluir, por exemplo, estilo, 
tamanho do cartaz, valores de produção? 
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Atividade 5 – Aprendizagem variada sobre Saúde e Segurança   60 min 
 
Informe-se sobre os estilos de aprendizagem preferenciais dos seus amigos ou colegas. Para isso, 
complete a atividade dos estilos de aprendizagem (secção 5.7). Tendo em conta os diferentes 
tipos de estilos de aprendizagem - Visual, Auditiva, Cinestésico - será capaz de perceber o que é 
necessário para melhorar a compreensão das regras de saúde e segurança para pessoas com os 
vários os estilos de aprendizagem. 

 
 
Cria uma exposição de parede, apresentação ou documento escrito adequado às necessidades 
das outras pessoas para mostrar os tipos de práticas que são mais inseguras ou perigosas e que 
não devem ser permitidas no local de trabalho. 
 
Dê uma palestra ao seu grupo sobre a sua exposição.  
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Orientações para o tutor 

 

 
  

• Explique aos formandos a importância das razões de 
se ter regras e regulamentos de saúde e segurança.

• Permita que façam perguntas em relação ao tema 
da Saúde e Segurança da sua própria experiência.

Explique

• Pesquise os diferentes aspetos de Saúde e 
Segurança no local de trabalho atual.

• Registre as informações sobre este de forma 
adequada.

• Pesquise outros aspetos de Saúde e Segurança em 
diferentes locais de trabalho.

Pesquise

• Peça aos formandoss para apresentar as suas 
conclusões sobre segurança e saúde de forma 
adequada.

• Utilize os estilos de aprendizagem preferidos para 
maximizar o impacto da apresentação (consulte a 
atividade "Como eu aprendo", secção 5.7).

• Examine o impacto de apresentações com o seu 
público.

Apresente
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4.6. Direitos e responsabilidades 
 

O que envolve 

Cada empresa tem a responsabilidade de assegurar que cumpre as regras e regulamentos 
pertinentes. Os empregadores devem certificar-se de que fazem de tudo para cumprir 
rigorosamente. Igualmente, os funcionários devem estar cientes das suas próprias 
responsabilidades, bem como do que são os seus direitos e do que o seu empregador deve fazer 
no que diz respeito a questões relevantes, tais como salários, contratos, tempo livre e horas de 
trabalho. 
 

 
Fonte: vision.org 

 
 
A saúde ocupacional e a legislação de segurança exigem que os empregadores garantam que os 
locais de trabalho são física e mentalmente saudáveis para todos os funcionários. Isso significa 
que certas medidas são postas em prática para criar um ambiente de trabalho que não 
prejudique o bem-estar físico ou mental. 
Em cada país, existe uma legislação diferente. Os empregadores são obrigados a cumprir esta 
legislação e proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Fazem isso, evitando ou 
minimizando os riscos potenciais e proporcionando condições de trabalho adequadas. 
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Atividades de aprendizagem 

Atividade 1 – Direitos e responsabilidades individuais         20 min 
 

Instruções: Peça aos formandos que combinem dois direitos com uma 
situação adequada. A atividade foi concebida para se pensar 
sobre os direitos individuais em diferentes situações. Não 
pressupõe que os alunos têm atualmente esses direitos. Os 
resultados podem ser usados para promover o debate sobre 
outros direitos que também são relevantes para cada situação. 

 

Educação 

 
Como consumidor 

 
Na comunidade 
 
Políticas 
 
Em família 
 
No trabalho 

Direito a aprender 
 
Direito á educação até aos 16 anos 
 
Direito de votar a partir dos 18 anos 

 
Direito à alimentação 
 
Direito a candidatar-se a eleições 
 
Direito a um reembolso ou troca 

 
Direito à segurança 
 
Direito ao amor 
 
Direito a comprar produtos em condições 
 
Direito a ser protegido pela lei 
 
Direito a ser pago um salário mínimo 
 
Direito a trabalhar num ambiente seguro 

 



 

Atividade 2 – Direito ou responsabilidade          25 min 
 
O que preciso de fazer?  
Utilize um código de cores nestas caixas para mostrar que declarações são direitos e quais são 
responsabilidades: 
 

Estar livre da escravidão Falar com os outros de 
forma adequada 

Ouvir os outros 

Ter um julgamento justo e ser 
protegido pela lei 

Tratar toda a gente como igual 
– independentemente da 
raça, religião ou género  

Ter uma casa e receber 
educação 

Expressar a sua opinião 
livremente 
 

Cuidar de si e dos outros Obedecer à lei 

Cuidar do seu ambiente Votar Estar livre da tortura 

 
O que liga os direitos às responsabilidades? 
Escolha dois direitos e apresente algumas responsabilidades que tem e que estão associados a esse 
direito. Por exemplo, se você está protegido pela lei, tem a responsabilidade de obedecer à lei. 
 

Se tem o direito de... 
 
 
 
 

Se tem o direito de... 
 
 
 
 

Então tem a responsabilidade de: 
 
 
 
 

Então tem a responsabilidade de: 
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Atividade 3- Direitos e responsabilidades          40 min 
 
Esta atividade vai ajudar os formandos a compreender como pesquisar os seus direitos e o que devem 
saber sobre eles. 
 
Secção A: Os jovens e a lei 

Em grupos, descobrir o que a lei proíbe os jovens de fazer até que eles atinjam certas idades 
entre os 13 e os 19. 
 
Apresentar essa informação sob a forma de um diagrama. 
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Secção B: Direitos Humanos 

 
 
 
 
 

Em grupos, pesquisar sobre a Declaração dos Direitos Humanos da Amnistia Internacional e como 
funciona. 
 
Conceber uma T-shirt para promover o trabalho da Amnistia Internacional. 
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Atividade 4 – Direitos e responsabilidades no trabalho     30 min 
 
Descreva três dos principais direitos de todos os trabalhadores no seu local de trabalho:  
 

Direitos que todos os trabalhadores 
têm:  

Quais os benefícios deste direito para o trabalhador? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Explique as diferenças que podem existir nos direitos de um funcionário que trabalhe num trabalho ou 
setor específico (por exemplo, relativamente ao direito ao feriado, direito à greve, trabalho por turnos, 
etc.): 
 
 
 
 
 
 
Dê dois exemplos de leis que ajudem a proteger os trabalhadores:  
 
 
 
 
 
 
A quem se poderia dirigir caso tivesse um problema no trabalho relacionado com os seus direitos? Dê 
dois exemplos: 
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Indique os passos que um trabalhador deverá dar se tiver um problema no trabalho:  
 
 
 
Descreva três das principais responsabilidades de um trabalhador no seu trabalho: 
 

Responsabilidade:  Como é que esta "responsabilidade" beneficia outros 
trabalhadores e / ou o empregador? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dê três exemplos de como um funcionário pode obter informações sobre as suas responsabilidades no 
local de trabalho 
1. 
2. 
3. 
 
Indique quais os passos que um funcionário deve dar se for confrontado com um processo disciplinar 
no trabalho:  
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Atividade 5 – Segurança no trabalho       20 min 
 
 

Descreva o perigo Quem poderia 
magoar-se? 
Como? 

Quão provável é 
isto? 

Se acontecer, 
quão grave pode 
ser? 

O que pode ser 
feito para 
minimizer os 
riscos? 
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Orientações para o tutor 
 
 

 

• Peça aos formandos para falarem sobre as suas 
experiências em locais de trabalho no que diz respeito aos 
direitos e responsabilidades.

• Pergunte-lhes se estão cientes dos seus direitos enquanto 
atuais/futuros trabalhadores.

• Pergunte-lhes como pretendem saber mais sobre os seus 
direitos.

Pergunte

• Explique aos formandos que os seus direitos podem às 
vezes ser violados.

• Utilize a atividade 'O que chamo a mim mesmo' (secção 
5.5) para orientar os formandos durante todo o processo 
de compreensão sobre questões relacionadas com a 
identidade das pessoas, e como estas podem levar à 
violação dos direitos humanos (por exemplo, o racismo, 
assédio moral, discriminação).

Explique

• Pesquise aspetos de Direitos e Responsabilidades em 
diferentes locais de trabalho (incluindo os aspectos 
específicos de género).

• Pesquise a legislação laboral nacional e partilhe isso com os 
formandos.

Pesquise
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4.7.  Unidade 5: Metodologias e atividades de Tutoria/Orientação/Aconselhamento 

5.1. Introdução 
 
 

 
 
 

 
 
O Curso de Aconselhamento desenvolvido por Brian De Lord é baseado na teoria e na prática utilizada 
nos serviços EuroPeace Youth (agora parte da Diagrama) e foi concebido para adicionar e 
complementar conhecimento prévio, ao invés de agir como um substituto. O objetivo principal não é 
que o seu conhecimento seja trocado por tudo o que é agora apresentado. O plano é acrescentar 
algumas sugestões ao que você já sabe e faz, e refletir sobre todas as mudanças e a diferenças que faz. 
O objetivo será melhorar a tomada de decisão por parte dos jovens e dos profissionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Objectives: 
 
 
A Tutoria [Mentoring em Inglês] é uma relação única que envolve a utilização de uma gama 
diversificada de aptidões e qualidades, a fim de apoiar os outros. Este curso permitirá aos participantes 
apoiar tutorandos para superarem as barreiras na sua jornada de Aprendizagem ao Longo da Vida. A 
formação oferece a todos os participantes a oportunidade de desenvolver formas adequadas para 
responder às crianças e adultos vulneráveis, num quadro sistémico. 

5.2. Resultados esperados 
- Equilibrar a necessidade de flexibilidade e a importância de limites dentro do relacionamento 

de tutoria. 
- Começar os processos conjuntos de auto-consciência e prática reflexiva, a fim de desenvolver 

um relacionamento eficaz que seja mutuamente benéfico. 

O que é a Tutoria/Orientação/Aconselhamento? 

“Compreender, esclarecer, responder, verificar. Responder de forma adequada e útil 
para entender as necessidades, ao invés de ser lembrado da sua própria experiência”. 
Brian De Lord. 

 

Formandos vulneráveis precisam de mais 
apoio académico para adquirir novas 
capacidades e competências e se envolver com 
a sua jornada de aprendizagem. Nós, enquanto 
formadores, também precisamos de explorar o 
porquê de alguns alunos não conseguirem 
aproveitar as experiências educacionais que 
tiveram em anos anteriores. Quando os alunos 
vulneráveis compreendem e conseguem 
articular as suas dificuldades anteriores e as 
necessidades presentes, são muito mais 
propensos a envolver-se com o difícil (como 
eles o percebem) caminho para a conquista.  
 

 

Fonte: pexels.com 
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- Ser capaz de apoiar orientandos na sua compreensão dos efeitos de todas as formas de 
opressão e como estes podem manifestar-se no seu comportamento e num sentido de 
identidade. 

- Ser capaz de usar uma variedade de aptidões e competências para assegurar uma 
compreensão correta e respostas adequadas. 

- Desenvolver e demonstrar aptidão para cultivar a aprendizagem e o desenvolvimento 
emocional. 

- Capacidade para orientar o desenvolvimento de carreira em torno do conceito de propósito e 
cidadania global. 

- Ser capaz de identificar os princípios e preconceitos que estão por detrás dos seus julgamentos. 
- Ser capaz de equilibrar influências colaborativas e competitivas, a fim de trabalhar eficazmente 

com outros profissionais e voluntários. 

5.3. Conteúdos e Atividades 
Os conteúdos baseiam-se nos seguintes princípios: 

- Uma variada gama de intervenções de mentoring e coaching. 
- Estratégias para desenvolver e manter a autoconsciência através da prática reflexiva. 
- O desenvolvimento de várias aptidões e competências para o envolvimento, compreensão e 
resposta. 
- Estratégias para desenvolver a capacidade de aprendizagem dos orientandos. 
- Levar a cabo todas as intervenções dentro de uma estrutura reflexiva e não-opressiva. 
- A compreensão das responsabilidades relativas à confidencialidade e salvaguarda. 
- Estratégias para oferecer orientação profissional e preparação para iniciativas de emprego. 
- Cultivando e colaborando com redes de apoio compostas por indivíduos e organizações. 

 
As atividades propostas a seguir são desenvolvidas com o objetivo de ter consciência e feedback 
suficientes para promover sessões com os alunos. Os formadores podem usá-las para melhorar a 
aprendizagem dos seus grupos. É altamente recomendável usa-las em conjunto com as atividades de 
empregabilidade apresentados antes.  
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5.4. Atividade 1: Exercício dos nomes 
 
Este é um exercício útil que pode ser usado como uma atividade para quebrar o gelo. Ajuda a entender 
a maneira como cada pessoa se chama a si mesma e que significado isso tem para ela. Esta atividade 
ajuda à integração num grupo que é composto de diferentes culturas, incentivando as pessoas a ir 
além do nome e explorar a identidade uns dos outros de forma mais aprofundada. 
 
Este exercício pode revelar experiências que acompanham diferentes origens culturais. Como 
educador, é importante considerar que a identidade cultural é uma mistura única de qualidades 
interiores e autorrepresentação. O EU interior de um indivíduo é composto de uma miríade de 
fragmentos, incluindo nação, religião, família, género, sexualidade, bem como cultura. A 
autorrepresentação inclui aparências ou personalidade e crenças de uma pessoa. 
 

 
     Fonte: communicationtheory.org 

                                                                                                               30 min 
Exercício dos nomes 

Cada participante vai começar por dizer o seu nome e, em seguida, acrescentar algo; quer seja uma 
anedota, explicação, sentimento, significado (os formadores devem dar o primeiro exemplo) 

Após esta introdução, pergunte aos formandos: 
O que pensam sobre a explicação dos outros sobre os seus nomes? 
Descobriram algo mais sobre as pessoas? 

É importante gerar uma discussão sobre o significado dos nomes para os outros 
- Será que o significado está ligado à família, nação, religião, cultura? 
- Qual é a explicação do nome? 
- O que é que o indivíduo se sente sobre o seu nome? 

Conclusão: “Escutar para além de ouvir pode levar a uma melhor compreensão” 
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5.5. Atividade 2: Como se chama a si mesmo?                                                            25 min                                                          

 
O objetivo desta atividade é ajudar os formandos a entenderem a maneira como se definem. O 
formador deve incentivar os formandos a refletir sobre como eles usam a sua identidade e o que essa 
identidade significa para eles. Para realizar esta atividade o formador precisa de perguntar aos 
formados as seguintes perguntas e criar um debate em torno da identidade e do significado que eles 
lhe atribuem.  
 

1) Quem sou eu? 
2) Como gusto que os outros me definam? 
3) O que é que a minha identidade significa para mim? 
4) O que é que a identidade dos outros significa para mim? 

 
Ao fazer estas perguntas, o formador permite que os formandos compreendam conceitos relacionados 
com o racismo, o sexismo, a homofobia e a incapacidade. Através do debate, o formador pode ajudar 
os formandos a explorar os elementos opressivos da realidade e despertar um nível crítico de 
consciência, encorajando-os a ver além dos nossos rótulos iniciais de identidade.  
  

“Quando você se diz indiano ou 
muçulmano ou cristão ou europeu ou 
qualquer outra coisa, está a ser 
violento. Consegue ver porque está a 
ser violento? Porque está a separar-se 
do resto da humanidade. Quando você 
se separa pela crença, nacionalidade 
ou tradição, gera violência. Assim, um 
homem que está a tentar compreender 
a violência não pertence a nenhum 
país, religião, partido político ou 
sistema; ele está preocupado com a 
compreensão total da humanidade.”  
― Jiddu Krishnamurti 
  

Fonte: pexels.com 
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5.5. Atividade 3: Escuta Ativa 

                                                                                            
                                           Fonte: pexels.com 
 
 
Uma Escuta Ativa inclui as seguintes competências: 
a. Coincidir: Tom de voz, ritmo, volume, postura, respiração, predicados; 
b. Recuperar informação: Voltar a explicar o que foi dito e feito para garantir que todos os 
interessados têm o mesmo entendimento. 
c. Atenção: Colocar toda a sua atenção consciente sobre a outra pessoa, em vez de em si mesmo, para 
que a experiência deles seja o mais importante durante a interação. 
d. Parafrasear: Um processo de escuta ativa envolve uma seleção, por parte do próprio indivíduo, de 
palavras para descrever a experiência. 
e. Refletir Sentimentos: Conteúdo + Sentimento = significado. 
f. Uso de perguntas: Pode ser útil, no sentido de incentivar o indivíduo a ser mais específico. Fazer uso 
de perguntas abertas / fechadas. 
g. Saber as suas limitações: Esteja ciente de que aquilo que você diz aos participantes está de acordo 
com o seu próprio conhecimento e experiência. Isto tem uma grande importância. 
 
Para verificar a precisão da tua compreensão e para que consigas que a outra pessoa se sinta mais 
compreendida usa o seguinte para te assegurares que tens um feedback construtivo: 
 
a. Dar Feedback: Começa com os aspetos positivos e com aquilo que é preciso melhorar. Sê 

especifico, evita comentários como “ótimo” ou “que horror”. Ser específico torna o feedback mais 
fácil de ser entendido. Refere-te a comportamentos que possam ser alterados. Oferece 
alternativas, sugestões diferentes e lembra-te que isto é apenas a tua opinião, deixa a pessoa com 
mais alternativas, feedback que obriga a uma mudança tem insucesso. 

b. Receber Feedback: Ouve o feedback em vez de o rejeitares imediatamente. Sê claro em relação 
ao que estás a dizer. Verifica a informação que tens com outras pessoas em vez de dependeres de 
apenas uma fonte. Decide o que vais fazer com o resultado do feedback que recebeste. Agradece 
à pessoa que te deu o feedback.  

 
 
 

Esta atividade pode ser usada para 
desenvolver as competências auditivas dos 
formandos. Envolve trabalho de equipa e o 
exercício de uma audição ativa. Os 
formandos compreendem a importância da 
comunicação e de uma atenção consciente 
quando interagem com os seus pares. 
Os formadores podem usar esta atividade 
para explicar como se constroem relações 
interpessoais. 
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                                                                                                                                                                45 min 
Parte 1: Ouvir em pares 

Pessoa A fala de qualquer coisa que lhe apeteça, menos do seu trabalho.  
Pessoa B apenas ouve. 

Pessoa B (pessoa que está a ouvir) fornece posteriormente feedback à Pessoa A sobre aquilo que ouviu. 
Trocar funções e repetir exercício. Diferentes assuntos de conversa/feedbacks. 

No fim desta atividade os formandos têm que partilhar a sua experiência como oradores e como ouvintes. 
Compreender , clarificar, responder, verificar. 

Esta atividade pode ser realizada em trios, a Terceira pessoa tem que partilhar o seu feedback sobre a 
conversa do par e compara-lo com os pensamentos dos participantes ativos. 

 
Para a fase seguinte, fale aos formandos sobre as seguintes qualidades humanas. Pergunte-lhes qual a 
importância das mesmas em contextos profissionais. 
Sem estas qualidades humanas, os ouvintes ativos tornam-se mecânicos e desonestos.  

� Humanidade 
� Humor 
� Humildade 
� Sinceridade 
� Integridade 
� Honestidade 
� Resiliência 
� Amor 

 

Parte 2: Bom Ouvinte/Mau Ouvinte 

Organizem-se em pares: 
Pessoa A fala sobre qualquer coisa menos o seu trabalho.  
Pessoa B ouve o seu par usando as competências de uma audição ativa, identificadas previamente, assim 
como qualidade humanas. Devem fornecer feedback usando os princípios do feedback construtivo. 

Agora tentem outra vez a atividade mas sem usarem as competências anteriores. 

Trocar de funções e repetir 

Discussão: Descrever como se sentiram nas diferentes funções: 
Tentar abordar os seguintes assuntos 

- Que competências estão presentes numa audição ativa? 
- Que qualidades humanas irão facilitar o uso de feedback construtivo?  
- Que qualidades humanas tornaram a comunicação melhor? 
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5.6. Atividade 4: Espiral da Vida 
Esta atividade explora de forma aprofundada a vida das pessoas, compreendendo a teoria da 
“Experiência do Legado” que se assemelha a um mapa. A teoria defende que os indivíduos são o 
produto de todas as experiencias que vivenciaram. A “Espiral da Vida” tem sido identificada como um 
instrumento de desenvolvimento de auto consciencialização. O principio é que para conseguirmos 
perceber um comportamento do presente, temos que ter em conta e perceber o impacto que o 
passado teve neste comportamento atual.  

                                                                                                                                                             60 min 
Para realizar a atividade o Formador deve seguir os seguintes passos:  
 

5) Explique aos formandos que eles têm que pensar em eventos importantes na sua vida. 
Eles devem refletir sobre que forma estes eventos influenciaram as suas vidas e as suas 
perspetivas. 

6) Peça aos alunos que lembrem eventos aleatórios da sua 'vida'. Isto deve ser feito como 
uma atividade individual, de modo a que o conteúdo permaneça privado. Os 
formadores são obrigados a dar aos alunos um primeiro exemplo, aplicando este 
exercício para as suas próprias vidas. 

7) Peça-lhes para examinar os eventos que foram lembrados e para explicar as histórias por 
trás delas. Mais uma vez, eles podem optar por fazer isso como um exercício individual 
se quiserem que as mesmas permaneçam privadas. 

8) Por fim, peça aos alunos para refletir sobre a narrativa e escolher quaisquer temas, 
questões, conexões que pareçam apropriadas. Isto pode ser feito com o apoio do 
educador. 

9) Repetir o exercício durante um período de tempo para construir diferentes níveis de  
Consciência 
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Exercício da espiral da vida: Qual é o meu legado? 

 
Use a espiral como exemplo de uma vida, num exercício individual pense sobre a sua infância, 
os seus pais, as suas relações e os momentos mais importantes da sua vida.  
 
Partilhe quaisquer observações. 
Discussão sobre a visão da espiral da vida. 
Quais foram os eventos? 
Quais são as histórias por de trás deles? 
Quais são as suas análises em relação a elas e qual acha que é a ligação entre elas?  

 

5.7. Atividade 5: Como aprender 
Como aprendemos é importante para percebemos quais os nosso pontos fortes e pontes fracos. No 
caminho que percorremos no processo de aprendizagem podemos encontrar alguns obstáculos que 
serão terão de ser ultrapassados para que a aprendizagem tenha sucesso. Quais são as experiencias de 
aprendizagem dos indivíduos? O que os impede de aprender? O que impede os jovens de aprender? 
 
O modelo de aprendizagem The VAK sugere que a maioria das pessoas pode ser dividida em um de 3 tipos de 
aprendizagem. Os três estilos de aprendizagem são: (não existem estilos de aprendizagem errados) 
 



 

 

90 
 

 

Alguém com um estilo de aprendizagem visual tem uma preferência por coisas 
vistas ou observadas, incluindo imagens, diagramas, demonstrações, exposições, 
folhetos, filmes, etc. Essas pessoas usam frases como 'deixa-me ver"," vamos lá ver 
isso” e será capaz de realizar melhor uma nova tarefa depois de ler as instruções ou 
assistir alguém a fazer isso em primeiro lugar. Estas são as pessoas que vão 
trabalhar a partir de listas e orientações e instruções escritas. 

 

Alguém com um estilo de aprendizagem auditivo tem uma preferência para a 
transferência de informações através da escuta: a palavra falada, de si próprio ou 
dos outros, de sons e ruídos. Essas pessoas irão usar frases como 'diga-me', 'vamos 
conversar sobre isso, estas pessoas serão capazes de realizar melhor uma nova 
tarefa depois de ouvir instruções de um especialista. Estas são as pessoas que estão 
felizes quando lhes dão instruções oralmente, podendo até se lembrar de todas as 
palavras das canções que ouvem! 

 

Alguém com um estilo de aprendizagem cinestésico tem preferência por uma 
experiência física - tocar, sentir, segurar, fazer, pela prática, “mãos na massa”. Estas 
pessoas irão usar frases como 'deixe-me tentar', 'como você se sente?" Serão 
capazes de realizar mais eficazmente uma nova tarefa, indo em frente e tentando 
na prática realiza-la. 
Estas são as pessoas que gostam de experimentar, e nunca olhar para as instruções 
em primeiro lugar! 
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                                                                                                                                                                    45 min 
Como é que aprendo : Parte 1 

Em baixo estão algumas frases que descrevem como as pessoas aprendem. Usa o sistema de avaliação em 
baixo para classificar como tu aprendes. Escreve um numero à frente de cada frase.  
  
4. =A opção que te descreve melhor  
3. = A melhor opção seguinte 
2. = A opção que te descreve pior que as outras duas em cima 
1. = A opção que te descreve pior 
  
Eu tomo decisões importante baseadas em: 
  

� Sentimentos e instinto; 
� O que soar melhor; 
� O que me parece melhor; 
� Penso em argumentos a favor e contra; 

 
Durante um argumento, o que me influencia mais é: 
  

� O tom de vós da outra pessoa; 
� Se consigo ou não ver o ponto de vista da pessoa; 
� O sentido/lógica do argumento da outra pessoa; 
� Se eu me identifico ou não com o que a outra pessoa está a sentir; 

  
Acho mais fácil: 
  

� Procurar encontrar o volume ideal num Radio; 
� Escolher a parte mais interessante de um assunto; 
� Escolher a parte mais confortável de um móvel; 
� Escolher combinações de cores atraentes; 
 

Eu deixo as pessoas perceberem o que se está a passar comigo por causa: 
� Da forma como me visto. 
� Dos sentimentos que partilho. 
� Das palavras que escolho. 
� Do tom da minha voz. 

  
Coisas que posso dizer sobre mim: 

 
� Estou muito atento aos sons que aparecem à minha volta 
� Sou muito bom a entender novos factos e informações. 
� Sou muito sensível à forma como as roupas se sentem na minha pele 
� Colours and the way a room looks have a strong effect on me 
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Como pontuar 
               1_____ K   2_____ A   3_____ A 
   _____ A     _____ V     _____ D 
   _____ V     _____ D     _____ K 
   _____ D     _____ K     _____ V 
  
 4_____ V   5_____ A 
   _____ K     _____ D 
   _____ D     _____ K 
   _____ A     _____ V 
  
  Totais 
  
  
 V =  K=  A=  D=  
 

 

 
Autoavaliação de Estilos de Aprendizagem VAK (Parte 2)  

Assinala a resposta que representa a forma como geralmente te comportas. 
 
1. Quantos estou a utilizar novos equipamentos: 
a) Leio as instruções primeiro 
b) Oiço as explicações de alguém que já usou esse equipamento 
c) go ahead and have a go, I can figure it out as I use it 
 
2. Quando eu preciso de informações numa viagem eu normalmente: 

a) olho para um mapa 
b) peço indicações  
c) Uso uma bússola 
 
3. Quando eu cozinhar um prato novo, eu gosto de: 
a) seguir uma receita escrita 
b) chamar um amigo para obter uma explicação 
c) seguir os meus instintos, testar como cozinho 
 
4. Se eu estou a ensinar a alguém algo novo, eu tenho a tendência de: 
a) escrever instruções para eles 
b) dar-lhes uma explicação verbal 
c) demonstro em primeiro lugar e, em seguida, deixo-os tentar 
 

5. Eu costumo dizer: 
a) Vê como eu faço  
b) Ouve-me explicar 
c) Você tem que ir 
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6. Durante meu tempo livre eu gosto de: 
a) ir a museus e galerias 
b) ouvir música e conversar com os meus amigos 
c) praticar desporto 
  
7. Quando vou fazer compras de roupas, tenho tendência para: 
a) imaginar como é que elas me ficariam 
b) discuti-los com o pessoal da loja 
c) experimentá-las  
  
8. Quando estou a escolher para onde vou de férias: 
a) leio várias revistas 
b) oiço recomendações de amigos 
c) imagino como seria se estivesse naqueles sítios 
 

10. Quando estou a comprar um carro novo, eu costumo: 
a) ler comentários em jornais e revistas 
b) discutir o que eu preciso com os meus amigos 
c) fazer test-drive aos diferentes tipos de carros 
  
10. Quando eu estou a aprender, estou mais confortável: 
a) a assistir ao que o professor está a fazer 
b) falando com o professor para que ele me descreva exatamente o que eu tenho que fazer 
c) Ir fazendo por tentativa erro, metendo as mãos na massa 
  
11. Quando estou a escolher um alimento fora do menu, tenho a tendência de: 
a) imaginar ao que a comida será semelhante 
b) ir verbalizando as opções que tenho na minha cabeça   
c) imagino ao que a comida vai saber 
 
12. Quando ouço uma banda, não consigo evitar de: 
a) assistir ao concerto na plateia 
b) ouvir as letras e as batidas 
c) me mover ao ritmo da música  
 
 
 
 
 

13.Quando eu me concentro, na maioria das vezes: 
a) Concentro-me nas palavras ou nas imagens que tenho à frente 
b) discuto o problema e as possíveis soluções na minha cabeça 
c) movimento-me muito, batuco com canetas e lápis  
  
14. Seleciono certo mobiliário doméstico porque eu gosto:  
a) das suas cores e da sua aparência 
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b) das descrições que outras pessoas me dão 
c) das suas texturas e de qual é a sensação de tocá-los 
 
15. A minha primeira lembrança é de: 
a) olhar para algo 
b) falar algo 
c) fazer algo 
  
16. Quando estou ansioso, eu: 
a) visualizo os piores cenários possíveis 
b) falo para mim mesmo o que me preocupa mais 
c) não consigo ficar parado, movimento-me constantemente 
  
17. Sinto-me particularmente ligado a outras pessoas por causa de: 
a) como eles se parecem 
b) doo que eles me dizem  
c) a forma como eles me fazem sentir 
 
18. Quando eu tenho que estudar para um exame, eu geralmente: 
a) escrevo apontamentos e diagramas 
b) leio os meus apontamentos, sozinho ou com outras pessoas 
c) imagino-me a fazer o exame e o que vou precisar de saber para o realizar  
  
19. Quando eu estou a explicar algo a alguém tenho a tendência de: 
a) mostrar-lhes o que quero dizer 
b) explicar de diferentes maneiras até que eles entendam 
c) incentivá-los e discuto as minhas ideias com as ideias que eles têm 
  
20. Eu realmente adoro: 
a) assistir a filmes, fotografar, olhar para a arte ou observar pessoas 
b) ouvir música, rádio e conversando com amigos 
c) participar em atividades desportivas, comer bem e dançar  

 
 

 
 
21. A maior parte do meu tempo livre é gasto a: 
a) assistir televisão 
b) conversar com os meus amigos 
c) fazer atividade física ou fazendo vários tipos de coisas 

 
22. Quando tenho um primeiro contato com uma pessoa nova, eu normalmente: 
a) organizo um encontro cara a cara 
b) falo com ela ao telefone 
c) tentar chegar juntos ao mesmo tempo a algum sitio, como uma atividade  
 
23. Na primeira impressão noto como as pessoas: 
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a) se apresentam vestidas 
b) falam 
c) movem 
 
24. Se eu estou com raiva, eu tenho tendência para: 
a) repetir na minha mente o que me está a perturbar 
b) levantar a minha voz e dizer às pessoas como me sinto 
c) bater portas e demonstrar fisicamente a minha raiva 
 
25. Acho que é mais fácil de lembrar: 
a) as faces 
b) Os nomes 
c) as coisas que tenho feito 
 
26. Eu acho que você pode dizer se alguém está mentindo se: 
a) evitarem olhar para ti 
b) as suas vozes fraquejarem 
c) eles tiverem um comportamento diferente 
 
27. Quando eu encontro um velho amigo: 
a) Eu digo "É ótimo ver você!" 
b) Eu digo "É muito bom ouvir de você!" 
c) Dou-lhes um abraço ou um aperto de mão 
 
28. Lembro-me melhor de coisas se: 
a) escrever notas  
b) dizendo em voz alta ou repetir palavras e pontos-chave na minha cabeça 
c) fazendo e praticando a atividade 
 
29. Se eu tiver que reclamar sobre produtos defeituosos, estou mais confortável: 
a) escrevendo uma carta 
b) reclamando ao telefone 
c) devolvendo o produto na loja 

 
30. É costume eu dizer: 

a) Estou a ver o que queres dizer 
b) Estou a ouvir o que estás a dizer 
c) Eu sei como te sentes 
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Agora junta quantos A’s, B’s e C’s selecionaste 
  
A’s =    B’s =    C’s = 
  
Se escolheste na maioria A’s tens um estilo de aprendizagem Visual 
  
Se escolheste na maioria B’s tens um estilo de aprendizagem Auditivo 
 
Se escolheste na maioria C’s tens um estilo de aprendizagem Cinestésico 
  
Algumas pessoas acham que o seu estilo de aprendizagem pode ser uma mistura de dois ou três estilos, neste 
caso, leia sobre os estilos que se aplicam a você na explicação abaixo. 
  
Quando você tiver identificado o seu estilo (s) de aprendizagem, leia as explicações do estilos de 
aprendizagem e considere como isso pode ajudá-lo a identificar o tipo de aprendizagem e tipo de 
desenvolvimento que melhor se adequa a si. 
  
 

 
 

VISUAL  
• Menos distraído por ruídos 
• Tem dificuldade em lembrar as instruções verbais 
• importante para você que a sua ortografia seja bonita 
• Memoriza por imagem – lembra se do que tem visto 
• Observadores, mais silenciosos 

 

AUDITIVO 
• Facilmente se distraí 
• aprende ouvindo 
• gosta de música 
• Gosta de ler em voz alta 
• O mais conversador dos três tipos, gosta de discussão 
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CINESTÉSICO 
• Aprende fazendo 
• Move-se constantemente 
• Tem memórias de andar  
• Gosta de livros orientados para o enredo (histórias de ação) 
• Forte nos institos e na intuição, tem cuidado com os detalhes 

 

 
 
As pessoas geralmente têm um estilo de aprendizagem preferido principal, mas outras pessoas podem 
ter um estilo de aprendizagem mista que envolve uma mistura de duas ou menos comumente, três 
estilos. 
Quando o aluno compreende o seu estilo de aprendizagem preferido (s) e têm consciência do tipo de 
aprendizagem que melhor lhes convier conseguem escolher os tipos de aprendizagem que funcionam 
melhor para eles. Não há estilo de aprendizagem certo ou errado. O ponto é que existem vários tipos 
de aprendizagem que são adequados para o seu próprio estilo de aprendizagem preferido. Por favor 
note que este não é um instrumento de teste cientificamente validado - é uma ferramenta de 
avaliação gratuito desenvolvido para dar uma indicação geral de estilo de aprendizagem preferido (s). 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mais informações sobre os estilos de aprendizagem, personalidade e desenvolvimento pessoal 
está em www.businessballs.com. 
 
Com agradecimentos a Victoria Chislett pelo o desenvolvimento desta avaliação. Victoria Chislett é 
especializada em psicologia e desempenha as suas funções dentro das organizações, pode ser 
contactada através do email: performance_psychologist at yahoo.com 
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5.8. Atividade 6: Teste das Múltiplas Inteligências 
 

 
Fonte: pexels.com 
 

De acordo com Gardner, há sete inteligências distintas:  

 

Os indivíduos não diferem no número de inteligências, mas na força dessas inteligências - o chamado 
perfil de inteligências - e na maneira em que tais inteligências são invocadas e combinadas para a 
realização de diferentes tarefas, resolver diversos problemas, e como as desenvolvem nos vários 
domínios. A teoria de Gardner desafia o sistema educacional que assume que todos podem aprender 
os mesmos assuntos, da mesma maneira e que um sistema unitário é suficiente para avaliar a 
aprendizagem do aluno. 

 

 

 

INTELIGÊNCIALinguagem

Análises Lógicas e 
Matemáticas

Representação 
Espacial

Pensamento 
Musical Usar o corpo para 

resolver 
problemas

Compreender os 
outros

Compreensão do 
EU

Esta atividade é baseada na teoria de 
Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. 
 
A teoria surgiu a partir de pesquisas cognitiva 
recentes "Assim como os alunos possuem 
diferentes tipos de mentes, também aprendem, 
lembram-se, executam e compreendem de 
maneiras diferentes" (Gardner, 1991). 

"Um conjunto de contraste de hipóteses é mais provável que seja educacionalmente eficaz. Os 
alunos aprendem de maneiras que são independentes e distintas. Os alunos e talvez a sociedade 
como um todo – estariam melhor servidos se as disciplinas pudessem ser apresentadas de diferentes 
formas e se a aprendizagem fosse avaliada através de uma variedade de meios ".Gardner, 1991 



 

                                                                                                                                                                                                                      60 min 

Teste das Múltiplas Inteligências 

Pontue as afirmações:  
1 = Discordo bastante 
2 = Discordo ligeiramente  
3 = Concordo ligeiramente 
4 = Concordo bastante 

 
 
 

Pontue as afirmações apenas nos quadrados brancos Pontuação 

Eu gostaria de saber mais sobre mim               

Eu consigo tocar um instrumento musical               

Acho que consigo resolver melhor problemas quando estou a fazer alguma atividade prática               

Normalmente tenho uma musica ou uma parte de uma musica na cabeça               

Eu acho fácil gerir o meu dinheiro               

Eu acho fácil inventar histórias               

Sempre fui bem coordenado fisicamente               

Quando falo com alguém, tenho a tendência de ouvir as palavras que os outros dizem e não apenas o 
significado delas 

              

Gosto de fazer palavras cruzadas e puzzles               

Não gosto de ambiguidade, gosto de coisas claras               

Gosto de jogos de lógica como o Sudoku               

Gosto de meditar               

A musica é muito importante para mim               
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Sou um excelente mentiroso               

Eu faço desporto ou dança               

Interesso-me por medidas psicométricas como o QI e os testes de personalidade               

Pessoas que se comportam de forma irracional irritam-me               

Verifico que a musica que me apete ouvir em determinado momento vai de encontro à forma como me 
sinto naquele momento 

              

Sou uma pessoa muito social e gosto de estar com outras pessoas               

Gosto de ter tudo esquematizado e organizado               

Acho que os gráficos são fáceis de entender               

Consigo atirar facilmente diferentes coisas, dardos, Frisbees, etc               

Acho fácil me lembrar de frases que ouvi               

Consigo sempre reconhecer os sítios onde já estive               

Gosto de vários tipos de musica               

Quando estou a tentar me concentrar tenho a tendência de me dobrar               

Conseguia manipular pessoas se assim o pretende-se               

Consigo prever as minhas atitudes e comportamentos de forma bastante eficaz               

Acho fácil fazer contas de aritmética de cabeça               

Consigo identificar a maioria dos sons sem ver o que os está a causar               

Na escola a minha disciplina favorita é ou já foi o Português               

Eu gosto de pensar sobre um problema com cuidado, considerando todas as possíveis consequências               
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I Gosto de debates e discussões de ideias               

Gosto de adrenalina e desportos radicais               

Gosto mais de desportos individuais               

Eu importo-me com o bem estar das pessoas que estão comigo               

A minha casa está cheia de quadros e fotografias               

Tenho jeito com as mãos               

Gosto de ter musica de fundo               

Acho fácil me lembrar de números de telefone               

Eu estabeleço metas e objetivos para o futuro               

Sou uma pessoa muito física, gosto do tocar.               

Consigo perceber facilmente se alguém gosta ou não de mim               

Consigo facilmente imaginar como uma perspetiva diferente de um objeto                

Nunca uso instruções para montar mobília               

Tenho facilidade em falar com novas pessoas               

Para aprender algo novo tenho que meter as mãos na massa e tentar.               

Eu vejo frequentemente imagens claras quando fecho os olhos               

Não uso os meus dedos quando conto               

Eu falo muitas vezes para mim próprio               

Adora as aulas de musica na escola               

Quando estou fora, acho fácil adquirir as bases de outras línguas               
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Acho fácil jogar jogos de bola               

A minha disciplina favorita na escola é a matemática               

Eu sei sempre como me estou a sentir               

Sou realista em relação aos meus pontos fortes e fracos               

Eu faço um diário               

Apercebo-me facilmente da linguagem corporal das outras pessoas               

A minha disciplina favorita na escola é arte               

Gosto de ler               

Consigo interpretar um mapa facilmente               

Custa-me ver alguém chorar e não poder fazer nada para ajudar               

Sou bom a gerir conflitos               

Sempre sonhei em ser um musico ou o cantor               

Gosto mais de jogos de equipas               

Cantar faz me sentir feliz               

Nunca me desoriento quando estou sozinho num novo sitio               

Se estou a aprender como fazer algo novo, gosto de ver gráficos e diagramas.               

Gosto de passar tempo sozinho               

Os meus amigos vêm sempre falar comigo para conselhos emocionais.               
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Adicione as pontuações em cada coluna e escreva o total para cada coluna nas caixas à direita. As suas maiores pontuações indicam o 
seu potencial e pontos fortes naturais – as suas inteligências naturais. Não há respostas certas ou erradas. 
As minhas inteligências mais fortes são (escreva aqui): 

Tipo de inteligência Os seus totais 

Linguística                

Logico-Matemática                

Musical                

Corporal-cinestésica               

Espacial-Visual                

Interpessoal                

Intrapessoal                

© V Chislett MSc and A Chapman 2005-06, com base no Modelo das Múltiplas Inteligências de Gardner.    Disponível em 
www.businessballs.com.   Não pode ser vendido.  

 
 
 
 
 
 



 

Tipo de 
inteligência 

Descrição da 
inteligência 

Funções, preferências, 
potencial típico 

Tarefas, atividades ou 
testes relacionados 

Estilo de aprendizagem 
preferencial 

1. Linguística palavras e linguagem, 
escrita e falada; 
retenção, interpretação 
e explicação de ideias e 
informações via 
linguagem, 
compreende relação 
entre comunicação e 
significado 

escritores, advogados, 
jornalistas, oradores, 
formadores, redatores, 
professores de línguas, 
poetas, editores, linguistas, 
tradutores, consultores de 
relações públicas, consultores 
de media, apresentadores de 
TV e rádio, artistas de 
dobragem 

escrever um conjunto 
de instruções; falar 
sobre um assunto; 
editar um trabalho 
escrito; escrever um 
discurso; comentar um 
acontecimento; aplicar 
uma tónica positiva ou 
negativa a uma história 

palavras e linguagem 

2. Lógica - 
matemática  

raciocínio lógico, 
deteção de padrões, 
raciocínio científico e 
dedução; analisar 
problemas, realizar 
cálculos matemáticos, 
compreende a relação 
entre causa e efeito 
para um resultado 
tangível 

cientistas, engenheiros, 
especialistas em informática, 
contabilistas, investigadores, 
analistas, comerciantes, 
corretores de apostas, 
corretores de seguros, 
negociadores, negociantes,  
diretores 

executar um cálculo 
aritmético mental; criar 
um processo para 
medir algo difícil; 
analisar como uma 
máquina funciona; criar 
um processo; elaborar 
uma estratégia para 
alcançar um objetivo; 
avaliar o valor de um 
negócio ou uma 
proposta 

números e lógica 

3. Musical aptidão musical, 
consciência, apreciação 
e uso do som; 
reconhecimento de 
padrões de tons e 
ritmos, compreende a 
relação entre o som e o 

músicos, cantores, 
compositores, DJs, produtores 
de música, afinadores de 
piano, engenheiros acústicos, 
artistas, organizadores de 
festas, consultores de 
ambiente e ruído, treinadores 

executar uma peça 
musical; cantar uma 
canção; avaliar uma 
obra musical; treinar 
alguém para tocar um 
instrumento musical; 
especificar a música de 

música, som, ritmo 
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sentimento de voz fundo para redes 
telefónicas e receções 

4. Corporal - 
Cinestética  

controle do movimento 
do corpo, destreza 
manual, agilidade física 
e equilíbrio; 
coordenação entre o 
olhar e o corpo 

dançarinos, demonstradores, 
atores, atletas, 
mergulhadores, desportistas, 
soldados, bombeiros, artistas 
de performances; 
ergonomistas, osteopatas, 
pescadores, motoristas, 
artesãos; jardineiros, 
cozinheiros, acupunturistas, 
curandeiros, aventureiros 

malabarismos; 
demonstrar uma 
técnica desportiva; 
criar uma mímica para 
explicar alguma coisa; 
atirar uma panqueca; 
treinar a postura no 
local de trabalho, 
avaliar a ergonomia 
num posto de trabalho  

experiência física e 
movimento, tocar e 
sentir 

5. Espacial - Visual perceção visual e 
espacial; interpretação 
e criação de imagens 
visuais; imaginação e 
expressão pictórica; 
compreende a relação 
entre imagens e 
significados, e entre o 
espaço e efeito 

artistas, designers, 
cartoonistas, arquitetos, 
fotógrafos, escultores, 
urbanistas, visionários, 
inventores, engenheiros, 
consultores de cosméticos e 
beleza 

desenhar um fato; 
interpretar uma 
pintura; criar um layout 
de sala; criar um 
logotipo corporativo; 
conceber um edifício; 
embalar uma mala ou 
porta-malas de um 
carro 

fotografias, formas, 
imagens, espaços 3D  
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6. Interpessoal perceção dos 
sentimentos das outras 
pessoas; capacidade de 
se relacionar com os 
outros; interpretação 
do comportamento e 
das comunicações; 
compreende as 
relações entre as 
pessoas e suas 
situações, incluindo as 
outras pessoas 

terapeutas, profissionais de 
RH, mediadores, líderes, 
conselheiros, políticos, 
educadores, vendedores, 
padres, psicólogos, 
professores, médicos, 
curandeiros, organizadores, 
cuidadores, profissionais de 
publicidade, treinadores e 
mentores; (Não é clara 
associação entre este tipo de 
inteligência e o que agora é 
chamado de "Inteligência 
Emocional") 

interpretar o humor a 
partir de expressões 
faciais; demonstrar 
sentimentos através da 
linguagem corporal; 
afetar os sentimentos 
dos outros de modo 
planeado; coach ou 
aconselhar outra 
pessoa 

contato humano, 
comunicação, 
cooperação, trabalho 
em equipa 

7. Intrapessoal Autoconsciência, 
conhecimento pessoal, 
objetividade pessoal, 
capacidade de 
compreensão de si 
mesmo, 
relacionamento para 
com os outros, para 
com o mundo e para 
com a necessidade 
própria, reação à 
mudança 

sem dúvida, qualquer pessoa 
que é autoconsciente e está 
envolvida no processo de 
mudança dos seus 
pensamentos pessoais, 
crenças e comportamentos 
em relação a outras pessoas, 
à sua situação, aos seus 
objetivos - a este respeito 
existe uma semelhança ao 
nível de auto-atualisação de 
Maslow, e novamente há uma 
clara associação entre este 
tipo de inteligência e aquilo 

apreciar e decidir os 
próprios objetivos e 
mudanças pessoais 
necessários para os 
alcançar (não 
necessariamente 
revelando-o aos 
outros); considerar a 
própria ' Janela Johari ', 
e decidir opções para o 
desenvolvimento; 
considerar e decidir a 
sua própria posição em 
relação ao modelo de 

autoreflexão, 
autodescoberta 
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que hoje é chamado de 
"inteligência emocional" 

Inteligência Emocional 



 

 

Unidade 6: Recursos suplementares 
 
Unidades de 
empregabilidade 

Recursos suplementares 

4.1. Trabalho de 
equipa 

Links para vídeos:  

• https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q 

• https://www.youtube.com/watch?v=zfkIh_4ZaNs 
Atividade adicional: 

• Team-working Quiz: http://facework.today/challenges/team-
working/#steps-quiz 

 

4.2. Comunicação Links para vídeos:  

• https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90 

• https://vimeo.com/96610684 

• https://vimeo.com/tag:communication+styles 
 

4.3. Auto-gestão Links para vídeos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=EdM45YlNj98 

• https://www.youtube.com/watch?v=xGF20H2hu0w 

• https://www.youtube.com/watch?v=Rp28T-ZjViM 
 

4.4. Resolução de 
problemas 

Links para vídeos: 

• Problem-solving Barclays Life Skills: https://vimeo.com/144112628 
 

4.5. serviço ao cliente Atividade adicional:  

• Empathy and other skills: http://www.businessballs.com/empathy.htm 
Links para vídeos:  

• Customer experience by Steve Jobs: 
https://www.youtube.com/watch?v=1SIeTmORl0E 

 

4.6. Saúde e segurança Links para vídeos:  

• https://www.youtube.com/watch?v=Jgfe5O6xwA8 

• https://www.youtube.com/watch?v=VKmKhP2bQwE 

• https://www.youtube.com/watch?v=HgS7k_mp0D4 
 

4.7. Direitos e 
responsabilidades 

Atividades adicionais:  

• Work Safety quiz: 
http://smartmove.safetyline.wa.gov.au/pluginfile.php/317/mod_resource/c
ontent/4/SmartMoveQuizzes.pdf 

• Rights & Responsibilities Quiz: 
https://www.surreyschools.ca/schools/earlmarriott/Departments/HACE/Doc
uments/Rights%20and%20Responsibilities%20of%20Workers%20Info%20an
d%20Quiz.pdf 
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Unidade 7: Quadro de avaliação 
 
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) 
O Quadro Europeu de Qualificações (EQF) "é um quadro de referência europeu comum que liga os 
sistemas de qualificações dos países, agindo como um dispositivo de conversão para tornar as 
qualificações mais legíveis e compreensíveis entre diferentes países e sistemas na Europa" (Comissão 
Europeia, 2008). É uma ferramenta de tradução que ajuda a comunicação ea comparação entre os 
sistemas de qualificações na Europa. 
O Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida (Comissão Europeia, 2016) 
ajuda a comparar os sistemas nacionais de qualificações e permitir a comunicação entre eles. 
 
Compreender o QEQ 
Na essência do QEQ estão oito níveis de referência europeus comuns, que são descritos em termos de 
resultados de aprendizagem: conhecimentos, aptidões e atitudes. Cada um dos oito níveis é definido 
por um conjunto de descritores que especificam os resultados da aprendizagem correspondentes às 
qualificações nesse nível em qualquer sistema de qualificações. Isso torna mais compreensível o que 
um formando com uma qualificação relacionada com o EQF sabe, compreende e é capaz de fazer. 
O currículo coberto neste manual reflete níveis do QEQ 1-3 (ver Tabela 3). 
 
Implementar o QEQ ao nível nacional e ao nível Europeu 
O QEQ foi adotado pelo Conselho da UE e pelo Parlamento Europeu na Recomendação de 23 de abril 
de 2008, comprometendo-os a colocar o QEQ em prática em toda a Europa. Isso torna possível 
comparar as qualificações atribuídas em todos os tipos de educação e formação, da educação escolar à 
académica, profissional e vocacional, a cada um de seus níveis (Comissão Europeia, 2016). 
 
A Matriz de Competências do GetThere, que acompanhará este manual, irá descrever os resultados de 
aprendizagem em termos de conhecimentos, aptidões e atitudes para cada unidade de 
empregabilidade aqui trabalhada.  
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Tabela 3: Os níveis do QEQ 1-3 

Nível QEQ Conhecimento Aptidões Atitudes 

 No âmbito do QEQ, o 
conhecimento é descrito 
como teórico e / ou 
factual 

No contexto do QEQ, 
aptidões são descritas 
como 
 
Cognitivas (incluindo a 
utilização de pensamento 
lógico, intuitivo e 
criativo), e 
 
Práticas (implicando 
destreza manual e o 
recurso a métodos, 
materiais, ferramentas e 
instrumentos) 

No contexto do QEQ, 
atitudes são descritas em 
termos de 
responsabilidade e 
autonomia, 

Nível 1 Conhecimento geral 
básico 

Basic skills required to 
carry out simple tasks 

Work or study under 
direct supervision in a 
structured context 

Nível 2 Conhecimentos factuais 
básicos numa área de 
trabalho ou estudo 

Aptidões cognitivas e 
práticas básicas 
necessárias para utilizar 
as informações 
relevantes, a fim de 
realizar as tarefas e 
resolver problemas de 
rotina usando regras e 
instrumentos simples 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão, com alguma 
autonomia 

Nível 3 Conhecimento de factos, 
princípios, processos e 
conceitos gerais, numa 
área de trabalho ou 
estudo 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para realizar 
tarefas e resolver 
problemas através da 
seleção e aplicação de 
métodos, ferramentas, 
materiais e informação 

Assumir a 
responsabilidade pela 
cumprimento de tarefas 
de trabalho ou de 
estudo; Adaptar o seu 
comportamento às 
circunstâncias na 
resolução de problemas 

Para mais informações sobre outros níveis consulte a fonte deste material que foi retirado de: 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 

 
 
 


