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Módulo 1 
Conhecimento específico  
sobre deficiência

Introdução

Objetivos

As atitudes das pessoas em relação à deficiência impactam no auto-conceito das pessoas com defi-
ciências e incapacidades. Por esse motivo, é importante munir os formadores de uma base sólida de 
compreensão da diversidade, para que possam assumir uma postura promotora de igualdade e de in-
clusão. A aquisição destas competências é essencial para a existência de contextos onde as pessoas 
com deficiências e incapacidades  possam prosperar e onde a compreensão mútua entre pessoas 
com e sem deficiência seja a norma.

Como destinatário deste programa, é importante que também pense nestes tópicos. Este módulo irá 
encorajá-lo a refletir sobre as suas próprias experiências pessoais, estar ciente dos seus direitos, e 
ganhar conhecimentos importantes sobre como tornar os conteúdos acessíveis e considerar aspetos 
de outras necessidades com as quais não esteja tão familiarizado. 

Este módulo visa garantir que os formadores possuam conhecimentos relevantes sobre a deficiência. 
O objetivo é alargar as suas perspetivas sobre a deficiência e fornecer-lhes informações atualizadas 
sobre os aspetos sociais, pessoais e políticos, ajudando-os a refletirem sobre as suas próprias 
atitudes. Isto será reforçado com a discussão dos aspetos legais dos direitos e responsabilidades 
das pessoas com deficiência estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Abrangeremos também algumas informações práticas sobre a deficiência, 
a fim de aumentar a compreensão das barreiras que as pessoas com deficiências e incapacidades 
enfrentam, bem como como ultrapassá-las e criar um ambiente de aprendizagem inclusivo. Por últi-
mo, discutiremos a questão das “necessidades de acesso em confronto”, quando duas pessoas com 
deficiências e incapacidades têm necessidades que as incompatibilizam uma com a outra.
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Estrutura

Nota sobre Atividades

O módulo tem três secções.
1. Os significados e modelos de deficiência
2. Conhecer direitos e obrigações
3. Informação prática sobre diferentes deficiências

Algumas das Atividades neste livro têm duas versões:

•  A versão que termina com a letra “a” (por exemplo, Atividade 1.1.4a) é uma versão genérica destina-
da a um público, onde a maioria das pessoas não tem deficiência

•  A versão que termina com a letra “b” (por exemplo, Atividade 1.1.4b) é uma versão mais adaptada 
para a formação de um grupo de participantes com deficiência, de forma a aproveitar a sua expe-
riência de vida mais facilmente

•  As Atividades que envolvem discussão têm uma secção chamada “Reflexões Adicionais”, para o 
orientar enquanto modera a Atividade.
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1. Os significados e modelos de deficiência

Objetivos

•  Entender que existem diferentes formas de ver a deficiência.
•  Sensibilizar para a forma como encaramos a deficiência afeta o lugar das pessoas com 

deficiência na sociedade.
•  Desenvolver conhecimentos sobre a cultura da deficiência.

Conteúdo

1.1  Os significados e modelos de deficiência
1.2  Cultura da deficiência
1.3  Influências da deficiência na identidade 

Questões Orientadoras

•  O que é deficiência?
•  Porque é importante a forma como encaramos a deficiência?
•  O que é a cultura da deficiência?
•  O que afeta a identidade de alguém?

Atividades ligadas

•  Atividade 1.1.1a O que sabe sobre a deficiência?
•  Atividade 1.1.2 Conversa TEDx de Stella Young: “Não sou a sua inspiração, muito obrigado”
•  Atividade 1.1.3 Modelo médico versus modelo social
•  Atividade 1.1.4a Aplicação prática do modelo médico e do modelo social
•  Atividade 1.1.5 Reflexão sobre as limitações dos modelos
•  Atividade 1.1.6 Reflexão sobre a cultura da deficiência
•  Atividade 1.1.7 Ouvir diretamente pessoas com deficiência

Recursos

•  Stella Young TEDx Talk: I am not your inspiration, thank you very much
•  Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•  Oliver, Mike (2004). The social model in action: if I had a hammer. Dans Implementing the 

social model of disability: theory and research.
•  Social Model Animation
•  Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars: Essays on the journey from disabili-

ty shame to disability pride. New York, NY: People With Disabilities Press

Duração

Mínimo 2,5 horas, dependendo das Atividades selecionadas.

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Atividade 1.1.1a O que sabe sobre a deficiência?

Objetivos

•  Refletir sobre as suas experiências de deficiência
•  Discutir as suas perceções atuais de deficiência

O objetivo desta Atividade é fazer com que o grupo pense sobre a deficiência. Não é so-
bre respostas “certas” ou “erradas”. Um dos objetivos da discussão é criar um ambiente 
acolhedor, onde as pessoas sintam que podem ser abertas sobre os seus pensamentos.

Duração & Material

Duração: 10-15 minutos, pode variar a duração dependendo do grupo
Materiais:  Folhas com perguntas
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos

Curso da Atividade

1) Prepara a cena:
Explique que todos têm uma perceção diferente da deficiência, dependendo da sua expe-
riência de vida.

2) Apresente as instruções e peça às pessoas para discutirem em pares ou grupo:
•  Quando foi a última vez que falou de deficiência e do que falou?
•  Lembra-se de ver pessoas com deficiência na televisão? 
•  Pode dizer o nome de uma pessoa com deficiência conhecida?
•  Sente-se confiante e confortável a falar de deficiência?

3) Reúna o grupo de novo:
Pergunte às pessoas que tipo de respostas surgiram e se surgiram outras questões.

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:
•  Pode imprimir fotos de pessoas com deficiência e bem conhecidas no seu país e pergun-

tar às pessoas se as reconhecem.
•  Pode ter alguns exemplos de pessoas com deficiência em programas de TV.
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Atividade 1.1.1b O que sabe sobre a deficiência?

Objetivos

•  Refletir sobre as suas experiências existentes de deficiência
•  Discutir as suas perceções atuais de deficiência

O objetivo desta Atividade é fazer com que o quarto pense em deficiência. Não se trata 
de respostas “certas” ou “erradas”. Um dos objetivos da discussão é criar um ambiente 
acolhedor onde as pessoas sintam que podem ser abertas sobre os seus pensamentos.

Duração & Material

Duração: 10-15 minutos, pode variar o comprimento dependendo do grupo
Materiais: Solicitações de perguntas
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos

Curso da Atividade

1) Prepara a cena:
Explique que todos têm uma perceção diferente da deficiência dependendo da sua experiên-
cia de vida. Mesmo entre pessoas com deficiência, todos pensarão de forma diferente.

2) Apresente as instruções e peça às pessoas para discutirem em pares/em grupo:
•  Quando foi a última vez que falou de deficiência e do que falou?
•  Lembra-se de ver pessoas com deficiência na televisão? 
•  Pode dizer o nome de uma pessoa com deficiência conhecida?
•  Sente-se confiante e confortável a falar de deficiência?

3) Reúna o grupo de novo:
Pergunte às pessoas que tipo de respostas surgiram. Surgiram outras questões? Acham 
que o que disseram seria diferente do que diriam a pessoas sem deficiência? 
Esta pode ser uma oportunidade para o formador partilhar alguns dos seus próprios pensa-
mentos.

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:
•  Pode imprimir fotos de pessoas com deficiência e bem conhecidas no seu país e pergun-

tar às pessoas se as reconhecem.
•  Pode ter alguns exemplos de pessoas com deficiência em programas de TV.
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Atividade 1.1.1a O que sabe sobre a deficiência?
Atividade 1.1.1b O que sabe sobre a deficiência?

Reflexões Adicionais

•  Quando foi a última vez que falou de deficiência e do que falou?
É importante pensar nos tempos em que o tema da deficiência surge nas conversas. As 
pessoas estão a acompanhar as notícias relacionadas com pessoas com deficiência? As 
pessoas têm conversas gerais sobre deficiência?

•  Lembra-se de ver pessoas com deficiência na televisão?
Pode haver momentos-chave em que pessoas com deficiência apareceram na televisão. É 
importante refletir sobre isso, por exemplo, em filmes ou séries de TV, o enredo é apenas 
sobre a sua deficiência? São interpretadas por atores com deficiência? 
As pessoas podem falar sobre os Paralímpicos e pode ser útil fazê-los refletir sobre a cober-
tura dos Jogos Paralímpicos. 

•  Pode dizer o nome de uma pessoa conhecida com deficiência?
Será interessante ver se as pessoas citam nomes semelhantes. Além disso, citam nomes 
do seu país ou citam mais nomes internacionais?

•  Sente-se confiante e confortável a falar de deficiência?
Esta questão pode ajudar a identificar o quão confortável e conhecedor o grupo é. É im-
portante sublinhar que este é um espaço onde as pessoas podem cometer erros e não se 
devem preocupar em dizer algo “errado”. 
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Atividade 1.1.2 A conversa TEDx de Stella Young: 
“Não sou a sua inspiração, muito obrigado”

Objetivos

•  Ouvir a experiência direta de um ativista com deficiência
O objetivo desta Atividade é apresentar a perspetiva de Stella Young e começar a plantar 
a semente em torno do modelo social de deficiência.

Duração & Material

Duração: 10 minutos para o vídeo, 5-10 minutos para discussão
Materiais: TEDx talk
Organização da sala: N/A

Curso da Atividade

1) Prepare a cena:
Explique que está prestes a mostrar um vídeo da ativista Stella Young. 

2) Para o debate, após visualização do vídeo, sugira algumas pistas de reflexão com ante-
cedência, se necessário:
•  O que pensam desta perspetiva? 
•  Fê-los refletir sobre alguma coisa?

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas. Em vez de ver o vídeo, pode:

•  Pegar nas principais ideias do vídeo e apresentá-las ao grupo.
•  Guiar a discussão em torno destas ideias principais.
•  Selecionar extratos do vídeo em vez de ver por inteiro.
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Atividade 1.1.2 A conversa TEDx de Stella Young: 
“Não sou a sua inspiração, muito obrigado”

Reflexões Adicionais

•  O que pensam desta perspetiva?
 
As pessoas muitas vezes acham esta conversa provocadora. É importante salientar que a 
mensagem de Stella Young é que, atualmente, as pessoas com deficiência são vistas, na 
maior parte do tempo, como “outra categoria de pessoas”. Há uma falta de compreensão 
sobre o que é a deficiência e o que é ser deficiente. 

Não há uma única maneira de as pessoas com deficiência se sentirem sobre a sua deficiên-
cia, e a experiência de Stella Young é apenas uma de muitas. 

•  Fê-los refletir sobre alguma coisa?

As pessoas podem refletir sobre o facto de já terem pensado em coisas como “se uma pes-
soa com deficiência pode fazer isto, então eu deveria ser capaz de fazê-lo” ou se pessoas 
com deficiência podem ter experienciado alguém lhes dizer que estavam a ser uma inspira-
ção, sem estas estarem a fazer nada em particular. 
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Atividade 1.1.3 Modelo médico versus modelo social

Objetivos

•  Pensar em dois modelos importantes que têm sido usados para entender a deficiência

Duração & Material

Duração: 2-5 minutos para as declarações, 2 minutos para o vídeo
Materiais: Declarações e Animação sobre o Modelo Social
Organização da sala: N/A

Curso da Atividade

Explique que há dois grandes modelos que têm sido usados para falar de deficiência e per-
guntar às pessoas se podem reconhecer que modelo corresponde a cada afirmação.

•  As pessoas com deficiência precisam ser corrigidas. (modelo médico)
•  A sociedade precisa ser corrigida. (modelo social)
•  Só mudando a pessoa com deficiência é que podemos melhorar a sua vida.  

(modelo médico)
•  A melhoria do ambiente das pessoas pode significar que a sua deficiência tem um impac-

to menor. (modelo social)

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode dar as respostas e fazer com que as pessoas pensem por que são estas  
as respostas.

•  Pode encorajar as pessoas a encontrar mais exemplos, se já estiverem familiarizadas 
com o conceito.

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Atividade 1.1.4a Aplicar na prática o modelo médico e o modelo social

Objetivos

•  Pensar em diferentes situações com deficiência pode encontrar-se onde há barreiras
•  Considerar formas de eliminar barreiras para pessoas com deficiência

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos, ou em grande grupo

Curso da Atividade

Explique que as pessoas com deficiência encontram barreiras no dia-a-dia e que a solução 
pode basear-se no “modelo médico” ou no “modelo social”. Encoraje os formandos a criar os 
seus próprios exemplos, mas, se necessário, pode usar os indicados abaixo.

•  Uma pessoa em cadeira de rodas quer ir a um restaurante, mas não há rampa.
Perspetiva do modelo médico: a pessoa precisa de aceitar que há muitos restaurantes que 
são inacessíveis, e que devem pesquisar previamente para garantir que podem aceder ao 
restaurante.
Perspetiva do modelo social: os restaurantes têm a responsabilidade de antecipar que as 
pessoas com deficiência podem querer aceder ao seu estabelecimento e, por isso, devem 
planear com antecedência uma intervenção para se tornarem espaços acessíveis.

•  Uma pessoa com dificuldades de aprendizagem precisa de tempo extra para entender a 
informação numa consulta.

Perspetiva do modelo médico: os profissionais estão muito ocupados e não têm muito tem-
po. As pessoas que precisam de mais tempo podem apenas receber documentos e depois 
alguém pode explicar-lhes. 
Perspetiva do modelo social: o profissional tem a responsabilidade de garantir que a pessoa 
sai da consulta o mais esclarecida possível. Talvez seja necessário providenciar outra con-
sulta para verificar se compreenderam tudo.

•  Uma pessoa com deficiência visual não consegue ler uma carta que recebeu.
Perspetiva do modelo médico: a pessoa deve encontrar alguém que os ajude a ler a carta. 
Perspetiva do modelo social: deveria haver uma forma de a pessoa registar as suas necessida-
des e de trocar cartas de uma forma acessível para ela. A carta pode ser muito pessoal e ela 
deve ser capaz de aceder a essa informação em privado como qualquer outra pessoa.
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Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode preparar diferentes soluções para os cenários e pedir às pessoas que as “combi-
nem” com o modelo de deficiência que ilustram.

•  Pode colocar as pessoas em grupos e apenas dar-lhes um cenário para pensar.
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Atividade 1.1.4b Aplicar na prática o modelo médico e o modelo social

Objetivos

•  Pensar em diferentes situações com deficiência pode encontrar-se onde há barreiras
•  Considerar formas de eliminar barreiras para pessoas com deficiência

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos ou em grande grupo

Curso da Atividade

Dependendo do grupo, você poderia executar a Atividade de uma forma muito semelhante 
a 1.1.4a, no entanto, como é para um grupo de pessoas com deficiência, este seria um mo-
mento útil para encorajá-los a partilhar sobre as suas próprias experiências. Se as pessoas 
estão relutantes em fazê-lo, então os exemplos de 1.1.4a seriam uma boa base.

Explique que é frequente as pessoas com deficiência encontrarem barreiras. Enquanto 
pessoas com deficiência, todas elas terão encontrado barreiras no seu dia-a-dia. Este pode 
ser um tema sensível, pelo que, se as pessoas não estiverem prontas para partilhar, explique 
que não são obrigadas a fazê-lo. 

Peça-lhes que pensem numa situação em que encontraram barreiras e o que aconteceu. 
Pediram alguma mudança? Qual foi a reação das pessoas?

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode dar exemplos de áreas na vida onde as pessoas podem ter tido barreiras, por exem-
plo: educação, vida em casa, passatempos, trabalho.

•  Pode dar exemplos de situações e perguntar às pessoas se a situação lhes causaria 
barreiras, dependendo da sua deficiência – isso ajudará a ver a variedade de experiências 
que as pessoas do grupo têm.
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Atividade 1.1.5 Refletir sobre as limitações dos modelos

Objetivos

•  Incentivar os formandos a pensar criticamente sobre os modelos e a ter uma visão das 
variantes

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos, ou em grande grupo.

Curso da Atividade

Explique ao grupo que os modelos são simplesmente ferramentas para nos ajudar a dar 
sentido ao mundo. Portanto, nenhum modelo pode explicar uma experiência humana tão 
complexa.

Encorajar as pessoas a pensar no argumento que cada modelo faz, no que é bom e no por-
quê de precisarmos de uma perspetiva mais ampla. 

No final, realce que as pessoas não devem dizer que um modelo é a única resposta. 

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode fazer como o grupo inteiro, para evitar que as pessoas fiquem bloqueadas.
•  Pode usar as reflexões adicionais da página seguinte e apresentá-las às pessoas e 

perguntar se concordam ou não, em vez de lhes pedir que apresentem respostas por si 
mesmas.
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Atividade 1.1.5 Refletir sobre as limitações dos modelos

Reflexões Adicionais

Nome do modelo: modelo biopsicossocial

Argumento que faz: há causas biológicas, psicológicas e causas sociais para a deficiência

Porque é bom?
•  É uma forma mais abrangente de ver o que afeta alguém
•  Tem em conta a complexidade do que causa barreiras na vida das pessoas
•  Significa que podemos pensar em diferentes tipos de intervenções para eliminar barreiras 

e melhorar a sociedade

Porque precisamos de uma perspetiva mais ampla?
•  Se for aplicada de forma estreita, pode haver demasiada ênfase em causas psicológicas 

e algumas pessoas têm usado isto para dizer que alguém não está a “esforçar-se o sufi-
ciente”

Nome do modelo: modelo médico

Argumento que faz: a deficiência é causada por uma questão médica e devemos focar-nos 
nos indivíduos

Porque é bom?
•  A intervenção médica pode ser útil para os indivíduos e isso não deve ser ignorado
•  Há certas deficiências sobre as quais não se pode evitar olhar para os aspetos médicos

Porque precisamos de uma perspetiva mais ampla?
•  Há barreiras que as pessoas vão experimentar independentemente da intervenção médi-

ca e as suas vidas não devem ser limitadas porque a sociedade não está adaptada a elas.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

15

Nome do modelo: modelo social 

Argumenta: as pessoas com deficiência são excluídas da sociedade não por causa da sua 
condição, mas porque a sociedade não faz ajustamentos para elas

Porque é bom?
•  Este modelo foi uma ferramenta poderosa para incentivar as pessoas a olhar para o que 

precisava de ser mudado na sociedade
•  Este modelo analisa a eliminação de barreiras para pessoas com deficiência em vez de 

encontrar soluções para cada indivíduo

Porque precisamos de uma perspetiva mais ampla?
•  Quando este modelo é aplicado sem nuances suficientes, pode apagar a experiência de 

ter uma deficiência
•  A sociedade não mudará de um dia para o outro, por isso também são necessárias outras 

formas de pensar.

Nome do modelo: modelo sociocultural

Argumenta: as pessoas com deficiência fazem parte de uma minoria e de um grupo cultural

Porque é bom?
•  Reconhece a história de certos grupos de deficiências, por exemplo, surdos
•  Encoraja um sentido de comunidade

Porque precisamos de uma perspetiva mais ampla?
•  Nem todas as pessoas com deficiência sentirão esta ligação ao movimento mais amplo 

de deficiência
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Atividade 1.1.6 Refletir sobre a cultura da deficiência

Objetivos

•  Promover a aprendizagem sobre a cultura da deficiência

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos ou em grande grupo

Curso da Atividade

Faça a apresentação e peça às pessoas que reflitam sobre os assuntos abordados. Facilite 
a discussão. Algumas pessoas podem discordar que existe “uma cultura de deficiência” – 
isto é bom, mas é importante salientar que para muitas pessoas com deficiência esta é a 
sua experiência.

Use os comentários abaixo para o ajudar a facilitar a discussão.

•  Porque podemos dizer que há uma cultura de deficiência?
•  As pessoas com deficiência têm uma história partilhada de opressão
•  Tem havido movimento sobre os direitos da deficiência em todo o mundo para apoiar 

pessoas com deficiência a conquistar direitos
•  As pessoas com deficiência têm experiências comuns que só se relacionam com outras 

pessoas com deficiência
•  Pessoas com deficiência criaram obras de arte que falam diretamente da sua experiência 

como pessoas com deficiência

•  O que acha que são diferenças entre a cultura da deficiência e outras culturas?

•  A cultura é normalmente transmitida de geração em geração, enquanto, a cultura da 
deficiência é sobretudo passada entre elementos da comunidade – porque a maioria das 
pessoas com deficiência nasce entre pais sem deficiência

•  Muitas pessoas com deficiência crescem sem consciência desta cultura e descobrem-na 
mais tarde na vida

•  Muitas pessoas com deficiência crescem sem conhecer pessoas com deficiência
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Atividade 1.1.7 Ouvir diretamente as pessoas com deficiência

Objetivos

•  Ganhar experiência em ouvir diretamente as pessoas com deficiência

Duração & Material

Duração: Depende dos vídeos reproduzidos
Materiais: Vídeos – use os seus próprios vídeos para se encaixar nas exposições  
pretendidas
Organização da sala: N/A

Curso da Atividade

Explique ao grupo que vão ouvir em primeira mão pessoas com deficiência a falar sobre a 
sua experiência. A Atividade procura focar-se em ouvir diretamente as pessoas com defi-
ciência e reconhecer as suas experiências sem julgar.

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode resumir os principais pontos de cada vídeo com antecedência para que as pessoas 
saibam o que esperar.

•  Pode resumir os principais pontos de cada vídeo com um grupo, depois da visualização.
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2. Conhecer direitos e obrigações

Objetivos

•  Conhecer a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas  
com Deficiência.

•  Compreender como isto sustenta direitos e obrigações.
•  Fornecer uma visão geral de aspetos fundamentais da história da deficiência.

Conteúdo

2.1  Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
2.2  Direitos e obrigações

Questões Orientadoras

•  O que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência?
•  Como conhecer os seus direitos enquanto pessoa com deficiência?
•  Como compreender as suas obrigações para com as pessoas com deficiência, especial-

mente no âmbito do emprego?

Atividades ligadas

•  Atividade 1.2.1a As suas responsabilidades

Recursos

•  The UNCRPD
•  Slee, R., & Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. Dis-

course: Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•  Liasidou,A (2016): Disabling discourses and human rights law: a case study based on the 

implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, Discourse: 
Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1), 149-162

Duração

Mínimo de 1 hora, dependendo das Atividades selecionadas.

https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese
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Atividade 1.2.1a As suas responsabilidades

Objetivos

•  Refletir sobre as suas responsabilidades como formador

Duração & Material

Duração: 30 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Individualmente ou em pequenos grupos

Curso da Atividade

Depois de apresentar os principais aspetos da Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, peça aos participantes que reflitam sobre o que po-
diam fazer nas sessões para os promover.

Encoraje-os a refletir sobre a sua prática e se existem aspetos que possam mudar a fim de 
apoiar a inclusão das pessoas com deficiência.

Reflexões Adicionais

Princípio O que pode fazer para apoiar isto?

Não discriminação •  Forneça às pessoas acomodações razoáveis para 
que possam participar plenamente.

•  Tente compreender e respeitar as suas necessidades 
de comunicação.

•  Utilize os princípios de design universal sempre que 
possível.

•  Informe-se sobre os direitos das pessoas com 
deficiência no seu próprio contexto, para que possa 
garantir que os participantes têm os conhecimentos 
necessários para defender os seus direitos.

Participação & Inclusão

Igualdade

Acessibilidade
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Atividade 1.2.1a Os seus direitos

Objetivos

•  Informar as pessoas com deficiência dos seus direitos

Duração & Material

Duração: 30 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: N/A

Curso da Atividade

Explique ao grupo que pessoas como os formadores têm responsabilidades em relação aos 
formandos com deficiência e que por isso precisam de conhecer os seus direitos para os 
poderem transmitir e os apoiarem a serem capazes de se defender, se necessário.

Apresente ao grupo o que aprendeu sobre as suas responsabilidades como formador, e 
encoraje os formandos a pensarem nas suas próprias necessidades. Fale sobre o que já 
adaptou na sua prática.

Antes da formação, informe-se bem dos direitos que as pessoas com deficiência têm no 
seu próprio país. Pode apresentar alguns exemplos ao grupo e perguntar se eles estavam 
cientes disso. 

Facilite uma conversa sobre as experiências das pessoas:

•  Alguma vez tiveram de recorrer a ajuda para que respeitassem os seus direitos?
•  Como é que fizeram isto?

Tenha em atenção que as pessoas podem ter tido experiências perturbadoras.
Discuta algumas das formas que as pessoas podem precisar para expressar as suas neces-
sidades:

•  Quando podem fazer isto?

Por exemplo, na formação, os formandos podem abordá-lo, antes, depois ou durante a 
formação, se algo os estiver a impedir de participar. Noutras áreas da vida, pode haver ou-
tras situações diferentes, como tentar encontrar emprego. Cada país terá os seus próprios 
regulamentos em torno disto. É igualmente importante reconhecer que algumas pessoas 
com deficiência não têm outra escolha senão divulgar a sua deficiência e podem ter ne-
cessidades que devem ser satisfeitas imediatamente. Por outro lado, outras pessoas com 
deficiência podem ter uma escolha sobre quando divulgam a sua deficiência, mas também 
podem ter necessidades que devem ser satisfeitas imediatamente. Há ainda necessidades 
que as pessoas conseguem apenas perceber no decorrer de um processo. Muitas pessoas 
com deficiência não tiveram a oportunidade de pensar nas suas necessidades, pelo que 
pode ser difícil estabelecer as suas necessidades inicialmente.
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3. Informação prática sobre diferentes deficiências

Objetivos

•  Fornecer algumas informações práticas sobre diferentes deficiências.
•  Encorajar os formadores a pensar em seus próprios conhecimentos.

Conteúdo

3.1  Exemplos de necessidades e incapacidades
3.2  Criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo

Questões Orientadoras

•  O que poderá ser fundamental saber sobre a deficiência?
•  Porque não é suficiente saber sobre a incapacidade específica de alguém?
•  Quais as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência?
•  Como se cria um ambiente de aprendizagem inclusivo?

Atividades ligadas

•  Atividade 1.3.1 Como são as pessoas com deficiência?
•  Atividade 1.3.2a Necessidades e incapacidades
•  Atividade 1.3.3 Como perguntar às pessoas sobre as suas necessidades
•  Atividade 1.3.4 Antecipação de possíveis necessidades
•  Atividade 1.3.5 Como acompanhar as pessoas
•  Atividade 1.3.6 Modificação de materiais

Recursos

N/A

Duração

Mínimo de 1 hora, dependendo das Atividades selecionadas.
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Atividade 1.3.1 Como são as pessoas com deficiência?

Objetivos

•  Refletir sobre o facto de que as pessoas com deficiência são todas diferentes
•  Refletir sobre o facto de que temos mais pessoas com deficiência à nossa volta do que 

sabemos

Duração & Material

Duração: 5 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: N/A

Curso da Atividade

Peça ao grupo para pensar sobre os contextos em que viram pessoas com deficiência, por 
exemplo:

•  Praticando desportos
•  Nos filmes
•  Nas notícias

Use os slides do PowerPoint para dar exemplos de celebridades famosas que têm deficiên-
cia, que os formandos poderão não estar cientes. Pergunte-lhes se sabiam desta celebrida-
de e se estão surpresos por saber da sua condição. Estão conscientes de que existem mais 
celebridades que estão mais abertas sobre certas condições?

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode adicionar pessoas com deficiência conhecidas do seu país
•  Pode usar alguns dos exemplos que as pessoas inventaram durante a Atividade 

1.1.1a/1.1.1b
•  Pode usar uma entrevista de uma pessoa conhecida com deficiência.
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Atividade 1.3.2a Necessidades e incapacidades

Objetivos

•  Incentivar os formandos a pensar sobre as necessidades das pessoas em vez da sua 
deficiência

•  Promover uma compreensão mais ampla das necessidades das pessoas com deficiência

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Apresentação PowerPoint (use os seus próprios exemplos para criar um slide)
Organização da sala: Em pares ou pequenos grupos

Curso da Atividade

Sublinhe que saber o nome da deficiência de alguém não lhe diz automaticamente quais as 
necessidades que têm e que todas as pessoas com deficiência têm necessidades diferen-
tes.

Utilize a tabela abaixo para incentivar esta discussão:

Necessidade Pode surgir...

Tamanhos de letra maiores

Decompor instruções

Língua simples

Fundo colorido

Assistência física

Pausas regulares
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Atividade 1.3.2a Necessidades e incapacidades

Objetivos

•  Incentivar os formandos a desenvolver uma compreensão das suas necessidades
•  Discutir as necessidades de acessibilidade conflituantes

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: N/A
Organização da sala: Em pares, pequenos grupos ou em grande grupo

Curso da Atividade

Discutir o facto de que pode ser difícil saber o que alguém precisa, especialmente se não 
lhe foi perguntado no passado. As pessoas também podem compensar as suas necessida-
des sem se aperceberem. Também podem ter pedido acomodações no passado, que não 
conseguiram, e estarem melindradas em voltar a perguntar.

Use as seguintes questões para apoiar as pessoas a apresentarem ideias sobre as suas 
necessidades:
•  
•  Há alguma coisa que já sabe que precisa de apoio?
•  Que apoio teve no passado que funcionou bem?
•  Já teve apoio no passado que não o ajudou?

Use exemplos específicos para incentivar mais pensamento, dando exemplos de como algo 
pode ser feito e perguntando às pessoas se sabem a sua preferência:

•  Tipo de trabalho: prefere trabalhar sozinho, em grupos pequenos ou num grupo maior?
•  Fonte: há algum tipo e tamanho de letra que você prefira?
•  Instruções: prefere que lhe digam instruções uma de cada vez ou todas de uma vez? Pre-

fere ouvir instruções ou lê-las?
•  Distrações: há coisas que acha que o distraem? Há coisas que o ajudam a concentrar?
•  Participação: sente-se capaz de levantar a mão para falar, ou prefere que lhe perguntem 

diretamente? Ou prefere não falar na frente de outras pessoas?
•  Pausas: prefere uma pausa maior no meio, ou várias pausas menores ao longo da ses-

são?
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Destaque que este trabalho é contínuo.

Após as pessoas terem definido algumas preferências, escolha um dos exemplos e pergun-
te às pessoas o que escolheram. Verá que as pessoas terão coisas diferentes para satis-
fazer melhor as suas necessidades. É aqui que é importante saber sobre “as necessidades 
de acesso conflituantes”, uma vez que as necessidades de uma pessoa com deficiência 
podem colidir com as de outra pessoa. Por exemplo:

•  Alguém pode precisar de luzes acesas, e outra pessoa pode precisar das luzes apagadas. 
Você pode ser capaz de encontrar soluções, por exemplo, se o quarto tem maneiras de 
iluminar apenas partes da sala, ou talvez a segunda pessoa poderia usar óculos de sol e 
achar isso útil.

•  Alguém pode precisar de uma longa pausa no meio, mas alguém pode precisar de pausas 
mais curtas que sejam mais regulares. Pode ser capaz de encontrar 
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Atividade 1.3.3 Como perguntar às pessoas sobre as suas necessidades

Objetivos

•  Praticar perguntar às pessoas sobre as suas necessidades

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: –
Organização da sala: Em grupos de três

Curso da Atividade

Coloque as pessoas em grupos de três e encoraje-as a experimentar o cenário pelo menos 
algumas vezes:

Encenação: uma pessoa é o formador, outra o formando com deficiência e a terceira pessoa 
é o observador. 
O formador tem uma conversa com o formando, perguntando o que precisa para que possa 
participar na formação. O que fizer de formando pode usar a sua própria experiência de 
deficiência como exemplo ou criar um personagem com deficiência fictícia.

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode ter um guião para as pessoas usarem para começar a conversa e adaptá-lo  
ao grupo.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

27

Atividade 1.3.4 Antecipar as possíveis necessidades

Objetivos

•  Incentivar os formadores a antecipar as necessidades do seu grupo

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: N/A
Organização da sala: Em pequenos grupos ou todos juntos

Curso da Atividade

Explique ao grupo que algumas necessidades podem ser antecipadas antes da formação, 
antecipando quais as partes da formação que têm o potencial de ser inacessíveis a algu-
mas pessoas.

Peça às pessoas para se concentrarem num exemplo e ver o que podem fazer para tornar a 
Atividade o mais acessível possível:

1) Apresente uma imagem e pensem como torná-la acessível a pessoas com deficiência 
visual.
•  Descrevam os principais aspetos da imagem.
•  Pensem no objetivo da imagem e se a descrição ajuda a alcançar esse objetivo.

2) Peça para fazerem uma tarefa e para pensarem em como a explicar.
•  Este exemplo pode ser feito na prática: pedir às pessoas que inventem como diriam às 

pessoas para fazerem massa e em seguir as instruções dadas.
•  Destaque que alguns passos podem parecer óbvios, mas podem ser esquecidos: por 

exemplo, “pegue numa panela”, “abra a torneira” e, portanto, tornaria impossível com-
pletar a tarefa, a menos que alguém já soubesse como fazer a tarefa.

3) Pense em como usaria um vídeo na sua formação. O que precisa verificar?
•  Verifique se tem legendas
•  Verifique se tem texto no ecrã que não é lido
•  Verifique se o comprimento é adequado para o seu grupo
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Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Em vez de pedir às pessoas que inventem cenários, pode utilizar cada um dos exemplos 
abaixo:

  o Cenário 1: mostrar uma imagem de modo acessível, depois de um modo ainda mais 
acessível e pedir às pessoas para detetarem as diferenças

  o Cenário 2: fazer uma pequena tarefa omitindo os passos principais e depois seguindo 
uma lista de passos muito detalhada, e pedir às pessoas para perceberem qual o cami-
nho mais fácil

  o Cenário 3: mostrar um vídeo inacessível, depois um vídeo mais acessível e pedir às 
pessoas para perceberem as diferenças
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Atividade 1.3.5 Como acompanhar as pessoas

Objetivos

•  Praticar o acompanhamento das pessoas durante a formação

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: N/A
Organização da sala: Em grupos de três

Curso da Atividade

Coloque as pessoas em grupos de três e encoraje-as a experimentar o cenário pelo menos 
algumas vezes:

Encenação: uma pessoa é o formador, uma pessoa é o formando com deficiência, uma 
pessoa é o observador.

O formador repara que um formando parece estar a ter dificuldades. Como se começa uma 
conversa para verificar se está tudo bem?

Dicas 

Pode adaptar a Atividade de diferentes formas:

•  Pode ter um guião que as pessoas podem usar para começar a conversa e adaptá-lo ao 
grupo.
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Atividade 1.3.6 Modificar materiais

Objetivos

•  Praticar alguns cenários que podem ocorrer durante uma sessão de formação e pensar 
em como reagiria e faria modificações nos seus materiais

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais:
Organização da sala: Em pequenos grupos

Curso da Atividade

Pegue num cenário e encoraje os formandos a pensarem em como resolveriam o problema. 

1) Está a usar um vídeo, mas percebe que as legendas não funcionam e há um formando 
surdo na sala que precisa de legendas.
•  Em vez disso, pode resumir o vídeo. 
•  Se acha que o problema pode ser resolvido, pode propor aos formandos uma pausa 

para poder resolver a questão técnica.
•  Se houver algumas imagens importantes no vídeo, pode mostrá-las e explicá-las.

2) Está a dar um documento para os formandos fazerem um exercício. Alguém lhe diz que 
o tipo de letra é demasiado pequeno para eles conseguirem ler.
•  Se tiver um assistente consigo, pode enviá-los para fazer uma cópia em tamanho 

maior – ou pode propor aos formandos uma pausa para poder fazer isto.
•  Pode perguntar ao formando se ele tem alguma tecnologia com ele e, caso tenha, 

pode enviar o exercício por e-mail para que este possa ler a partir do seu ecrã.
•  Pode decidir fazer a Atividade verbalmente com o grupo.

Realce a necessidade contínua de refletir após cada sessão de formação e ver se algumas 
modificações precisam ser feitas.
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Módulo 2 
Autoconhecimento e Autorreflexão

Introdução

Objetivos

Estrutura

O autoconhecimento pode ser visto como uma investigação de si mesmo, que permite analisar quem 
é, os seus pontos fortes e fracos, expectativas e objetivos, o seu comportamento, a qualidade das 
suas relações e o que espera do ambiente em que se encontra.

•  Tomar consciência de si mesmo
•  Tomar consciência das suas metas e objetivos
•  Identificar e reconhecer qualidades e desafios de desenvolvimento
•  Tomar consciência e refletir sobre crenças e valores pessoais
•  Integrar a história pessoal e experiências marcantes vividas

A estrutura a seguir apresenta os objetivos e conteúdos que fazem parte de cada workshop bem 
como as respetivas diretrizes, ou questões orientadoras, as quais asseguram a geração de mudanças.
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2. Autorreflexão

Objetivos

•   Identificar experiências de vida marcantes
•  Refletir sobre diferentes contextos de vida
•  Construir a sua imagem e projetá-la para o futuro
•   Identificar áreas de vida que precisam de ser melhoradas/alteradas
•   Descobrir o nosso próprio valor

Conteúdo

•  Autobiografia
•  Crenças e valores
•  O “Eu”
•  Áreas importantes da vida
•  Qualidades individuais e potenciais

Questões orientadoras

•  Como se define?
•   O que é mais importante para si?
•   Quais são os acontecimentos mais notáveis da sua vida?
•   Qual a área da vida que alavanca todas as outras áreas?
•   Qual é o propósito de conhecer o seu valor?

Atividades

•  Atividade 2.2.1 A linha da vida
•  Atividade 2.2.2 A Roda da vida
•  Atividade 2.2.3 A Minha Fotografia e O Meu Retrato
•  Atividade 2.2.4 Espelho

Recursos

Nenhum

Duração

A duração depende do número de atividades que se opte realizar
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Atividade 2.2.1 A linha da vida

Síntese e objetivos de aprendizagem

A autorreflexão é um processo em que olhamos para dentro, analisamos a nossa própria 
vida e vemos o impacto que experiências positivas e negativas tiveram na forma como nos 
vemos a nós próprios.

•  Explore a história de vida dos participantes, incluindo experiências significativas que ante-
cederam o presente.

•  Identifique eventos importantes de cada um, e valide o impacto que têm sobre quem são 
hoje

Duração & Material

Duração: 30 min
Material: 
•  Folha de atividade “A linha da vida” a entregar a cada participante
•  Lápis, canetas coloridas ou canetas esferográficas
Organização da sala: Cadeiras e mesas individuais para apoiar a escrita

Desenvolvimento da atividade

•  Cada participante é desafiado a identificar eventos marcantes – positivos e negativos – 
na sua história (linha) de vida.

•  Se necessário, poderá dar exemplos de possíveis acontecimentos significativos, como o 
nascimento, o casamento, a realização educacional, um novo emprego...

•  Após identificar os eventos marcantes, cada participante é desafiado a partilhar:
  o Uma experiência de vida que seja significativa 
  o Revelações que teve na identificação dos eventos marcantes
  o Como os eventos marcantes definem a sua identidade.
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A linha da vida
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Imagine que este gráfico representa o seu trajeto de vida. 
Caracterize o seu passado e presente e ilustre os eventos mais marcantes.

---- ----             /              /       
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Atividade 2.2.2 A Roda da Vida

Síntese e objetivos de aprendizagem

Uma reflexão sobre diferentes contextos de vida, a qual pode apoiar as pessoas a autoava-
liar áreas importantes da vida e a identificar aquelas que melhor se adaptam às suas neces-
sidades e expectativas individuais.

•  Apoiar as pessoas na autoavaliação das áreas importantes da vida e na identificação das 
que melhor se adaptam às suas necessidades e expectativas individuais, bem como as 
que precisam de investimento, servindo de “gatilho” para a mudança.

•  Aplicada num formato circular, permite refletir sobre a satisfação que as pessoas têm em 
importantes áreas da vida: Desenvolvimento Pessoal, Saúde, Relacionamentos, Diverti-
mento e Lazer, Carreira, Espiritualidade, Ambiente físico, Dinheiro.

Duração & Material

Duração: 45 min
Material:
•  Folha de atividade “A Roda da Vida” a entregar a cada participante
•  Lápis, canetas coloridas ou canetas esferográficas
Organização da sala: Cadeiras e mesas para apoiar a escrita

Desenvolvimento da atividade

•  O formador dá a cada participante um formulário da atividade “A Roda da Vida”.
•  Cada participante é desafiado a atribuir um grau de satisfação a cada área da vida, entre 

zero e dez: 0 - não satisfeito com 10 - totalmente satisfeito. O interior do círculo mais 
pequeno é zero e o exterior do círculo maior é 10. 

•  Depois de identificar o grau de satisfação em cada área da vida, o participante é desafia-
do a identificar as áreas que gostaria de desenvolver, o que gostaria de desenvolver e qual 
o grau de satisfação que se propõe alcançar.

•  Em grupo, cada participante pode partilhar:
  o Uma experiência que tenha tido na realização da atividade
  o Que nova perceção teve durante a análise de satisfação com as áreas de vida
  o O plano que pretende realizar para alcançar um grau de maior satisfação, de harmonia, 
com uma ou mais áreas de vida.
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A Roda da Vida
Reflita sobre os contextos de vida mencionados abaixo e, numa escala de 0 a 10 (o centro do círculo 
é zero e o limite exterior, 10), posicione-se, sobre o seu grau de satisfação em cada um deles, no mo-
mento presente da sua vida.
Então reflita sobre os mesmos contextos de vida e identifique em qual ou quais áreas da sua vida 
quer começar a melhorar. Como? O que quer alcançar?

Então reflita sobre os mesmos contextos de vida e identifique em qual ou quais 
áreas da sua vida quer começar a melhorar. Como? O que quer alcançar?

Divertimento 
e Lazer

Espiritualidade

Dinheiro

Relacionamentos Desenvolvimento 
pessoal

Carreira

Saúde

Ambiente Físico
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Atividade 2.2.3 A minha fotografia / O meu retrato

Síntese e objetivos de aprendizagem

Nestas atividades, cada pessoa será desafiada a representar-se de forma simbólica e ainda, 
a forma como se via no passado, como se vê no presente e como se imagina no futuro.

•  Promover a reflexão individual e a construção de uma autoimagem (apresentação), ape-
lando à criatividade e às formas de expressão em que a pessoa tem competências e se 
sente mais confortável.

Duração & Material

Duração: 45 min
Material:
•  Folha de cálculo (papel e/ou formato digital);
•  Caneta e/ou lápis;
•  Canetas de filtro e/ou lápis de cor;
•  Disponibilidade de um conjunto de imagens (papel e/ou formato digital);
•  Tesoura;
•  Cola;
•  Folha de atividades;
Possibilidade de inclusão de outro tipo de materiais.
Organização da sala: Possibilidade de inclusão de outro tipo de materiais.

Desenvolvimento da atividade

•  O formador explica aos participantes que podem usar diferentes formatos: um texto, uma 
história, uma entrevista, um desenho, uma colagem de imagens, poemas, frases soltas, 
um esquema, uma imagem... devem ser encorajadas as apresentações de si mesmos 
na vida real. Considere a possibilidade dos participantes apresentarem-se em linguagem 
simbólica, oralmente e/ou usando novas tecnologias. Incutir ainda que o autorretrato 
pode e deve incluir desejos, expectativas, sonhos, projetos para que o participante seja 
convidado a apresentar-se de forma dinâmica e em constante mudança.

•  O formador dá a cada participante uma folha da atividade “O Meu Retrato”.
•  Cada participante é desafiado a refletir e, em seguida, a expressar a sua criatividade livre-

mente.
•  Quando terminado, o participante é desafiado a partilhar.
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A minha fotografia
Esta folha de papel é um espaço reservado para se apresentar livremente.
Descreva-se, usando palavras, imagens ou qualquer outro meio de se dar a conhecer. Faça o seu me-
lhor! Mostre-nos quem é, como é, o que gosta, o que sabe e o que gostaria de saber e ser.
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O Meu Retrato
A vida é uma roda-viva... Passado, presente e futuro entrelaçam-se para construir a nossa jornada. O 
que somos hoje está relacionado com o que fomos ontem e anuncia o que podemos ser amanhã. O 
futuro também depende de nós.
Descreva-se, usando palavras, imagens... ou qualquer outra forma de se dar a conhecer... faça o seu 
melhor! Mostre-nos quem é, o que é, o que gosta, o que sabe, o que gostaria de saber e o que quer 
saber, e o que quer ser.

O
nt

em

Como estava... Um retrato do passado

H
oj

e

Como sou... Um retrato do presente

Am
an

hã

Como vou estar? E um retrato do futuro
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Atividade 2.2.4 Espelho

Síntese e objetivos de aprendizagem

A dinâmica do espelho tem sido usada com sucesso como forma de avaliar comportamen-
tos. Além disso, permite o trabalho de autoconhecimento e amplia a importância de cada 
indivíduo no grupo.

•  Avaliar comportamentos
•  Provocar reflexão
•  Descobrir o valor de cada pessoa
•  Aprender a respeitar cada pessoa

Duração & Material

Duração: 30 minutos (com um grupo grande pode demorar mais tempo)
Material: Uma pequena caixa com um espelho dentro na parte inferior
Organização da sala: Cadeiras em círculo

Desenvolvimento da atividade

•  Os participantes estão em frente a uma caixa fechada
•  O facilitador explica que dentro da caixa está uma foto de uma pessoa muito importante 

para o grupo
•  Aleatoriamente ou sequencialmente, cada um deve aproximar-se e abrir a caixa. Sem re-

velar de quem é a foto, cada um deve descrever algumas das qualidades, características 
e comportamentos dessa pessoa.

•  Dentro da caixa há apenas um espelho, por isso, enquanto um dos participantes se vê ao 
espelho e conta as suas características, o facilitador pergunta aos outros se sabem de 
quem está a falar.
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Avaliar comportamentos
Os participantes ficam em frente a uma 
caixa fechada e o facilitador explica 
que no seu interior está a foto de uma 
pessoa muito importante para o grupo.
Em seguida, diz que cada um deve 
aproximar-se e abrir a caixa. Sem 
revelar de quem é a foto, cada um deve 
descrever algumas das qualidades, 
características e comportamentos que 
a pessoa possui.

Provocar reflexão
Dentro da caixa há um espelho. Esta atividade funciona como um convite à autorreflexão, aprovei-
tando a imagem refletida do participante. Enquanto um dos participantes se encontra à frente do 
espelho, citando as suas características, é possível que o facilitador pergunte aos outros se sabem de 
quem a pessoa está a falar.

Self
A intenção desta atividade é provocar uma reflexão sobre o comportamento, ações e outras caracte-
rísticas que manifestamos em grupo.
O foco deve ser positivo, tendo em conta que todos queremos evoluir e tornarmo-nos pessoas melho-
res. Muitas vezes, o dia-a-dia não nos dá tempo para fazer este tipo de análise. Portanto, se tiver de 
participar, aproveite para expandir o seu autoconhecimento.

Atividade do Espelho: Como expandir  
o seu autoconhecimento

Objetivos
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Descubra o valor de cada pessoa
Outro objetivo desta atividade é demonstrar que todos temos o nosso valor dentro de um grupo, inde-
pendentemente da posição ocupada ou antiguidade no grupo.

Aprender a respeitar cada pessoa
A partir do reconhecimento do valor de cada pessoa no grupo, também é possível trabalhar o respeito 
pelo outro. Por exemplo, por vezes as pessoas não têm a noção da importância do papel do outro. 
Este reconhecimento do valor de cada um gera, consequentemente, um maior respeito pela atividade 
exercida pelo outro.

Conclusão
Qualquer esforço que conduza a uma maior consciencialização do indivíduo e do grupo deve ser leva-
do a sério. Se vai participar na atividade do espelho, fique descansado que os resultados serão muito 
positivos.
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2. Autoconhecimento

Objetivos

•  Estruturar a autoconsciência
•  Reconhecer os impactos dos outros na sua autorrepresentação
•  Validar a congruência de diferentes contextos de vida
•  Identifique o que faz bem e o que pode fazer melhor
•  Apropriar-se do significado da sua vida
•  Identificar as capacidades que o distinguem dos outros

Conteúdo

•  Identidade pessoal
•  Importância dos outros na construção do “EU”
•  Relações interpessoais

Questões orientadoras

•  O que sabe sobre si mesmo?
•  O que sabia sobre si mesmo?
•  Que reflexo os outros têm em si?
•  Qual é a diferença entre como se vê a si mesmo e como é visto pelos outros?
•  O processo de autodescoberta enriquece o seu projeto de vida?
•  Qual é a sua definição de sucesso?
•  Quais são os seus objetivos a curto e longo prazo?
•  A vida que tem neste momento está em sintonia com estes objetivos?
•  Qual é o seu propósito na vida?
•  Conhece as suas capacidades profissionais?
•  Sabe como melhorar o seu perfil profissional?

Atividades

•  Atividade 2.2.5 Janela Johari
•  Atividade 2.2.6 Aproxime-se da linha se... 
•  Filme “Partly Cloudy”
•  Atividade 2.2.7 As minhas principais características e Como me vejo enquanto trabalhado

Duração

Mínimo 30 minutos, dependendo do número de atividades que se opte realizar

https://www.youtube.com/watch?v=ix13P9NqBjo
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Atividade 2.2.5 Janela Johari

Síntese e objetivos de aprendizagem

Um modelo para a autoconsciência, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de 
grupo e a compreensão dos relacionamentos. A janela Johari é uma ferramenta psicológica 
sendo útil para compreender e treinar:
•  Autoconsciência
•  Desenvolvimento pessoal
•  Melhoria da comunicação
•  Relações interpessoais
•  Dinâmicas de grupo
•  Desenvolvimento de equipas
•  Relações intergrupais

Duração & Material

Duração: 1 hora
Material:
•  Folha de atividade “Janela Johari” a entregar a cada participante
•  Lápis, canetas de cor
Organização da sala: Cadeiras e mesas individuais para apoiar a escrita 

Desenvolvimento da atividade

Passo 1
Deve começar na área EU ABERTO. Tome algumas notas sobre si mesmo. Quais são os 
seus pontos fortes e as suas fraquezas? Com que é que se sente confortável e disposto 
a partilhar com os outros? É importante ser honesto e claro sobre o que já sabe sobre si 
mesmo.
Passo 2
É hora de envolver outras pessoas e pedir opinião sobre si. Dependendo da sua confiança, 
talvez prefira fazê-lo como um exercício de grupo ou na base de um para um. 
Ao recebermos opinião do outro, devemos ser respeitosos, ouvir e refletir sobre o que foi 
dito. Devemos também dar à pessoa algum reconhecimento ou agradecimento por ter con-
tribuído.
Em geral, todos temos os quatro quadrantes. Vemo-nos de uma forma particular e o modelo 
Johari é uma ótima maneira de entender como os outros nos vêem.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

45

EU SECRETO
Estes seriam descritores que o 

indivíduo escolhe sobre si e que são 
desconhecidos para os outros. Podemos 

pensar nisto como o nosso espaço 
privado que escondemos dos outros ou 

escolhemos não mostrar.

EU CEGO
Estes são os aspetos de nós mesmos 
que os outros vêem e nós não. Todos 
temos aspetos que desconhecemos.

EU ABERTO
Conhecido por nós mesmos

e pelos outros.

DESCONHECIDO
Ambas as partes desconhecem os 

aspetos aqui presentes. Esta pode ser 
a oportunidade para a descoberta.

N
ão

 c
on

he
ci

do
 

pe
lo

s 
ou

tr
os

C
on

he
ci

do
pe

lo
s 

ou
tr

os

Conhecido 
por  mim

Não conhecido  
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J A N E L A  J O H A R I

Desenvolvimento da atividade

Passo 3
Pedir opinião dos outros será uma ótima maneira de reduzir o seu quadrante EU CEGO e 
aumentar o seu quadrante EU ABERTO. 
Passo 4
Divulgar ou dar opinião a outros também o ajudará a reduzir o seu quadrante EU SECRETO e 
a aumentar o seu quadrante EU ABERTO. 
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Agora tente completar a sua própria Janela Johari.

J A N E L A  J O H A R I
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Atividade 2.2.6 Aproxime-se da linha se...

Síntese e objetivos de aprendizagem

Esta atividade destina-se a promover o autoconhecimento e a coesão entre os participantes, 
facilitando a identificação de semelhanças e diferenças.

•  Compreender e respeitar semelhanças e diferenças pessoais
•  Desenvolver sentimentos de empatia
•  Promover autoconhecimento e conexão de grupo

Duração & Material

Duração: 30 min
Material:
•  Fita Adesiva
•  Folha de atividade para o formador
•  Música de fundo
Organização da sala:
•  Um quarto com espaço livre (também pode ser feito em espaço exterior)
•  Fita adesiva no chão para dividir o espaço ao meio
•  A linha de fita adesiva deve ser suficientemente grande para que os participantes se en-

contrem de frente uns para os outros ao longo da linha (metade do grupo de cada lado).

Desenvolvimento da atividade

•  O formador deve pedir ao grupo para se dividir em dois subgrupos. 
•  O primeiro grupo deve ser colocado no lado direito da linha e o segundo deve ser coloca-

do no lado esquerdo.
•  Com os dois grupos junto à linha, devem dar um passo para trás e ficar à mesma distân-

cia da linha (ver imagem).
•  Cada participante deve estar cara a cara com outro participante situado no lado oposto 

da linha (ver imagem)
•  O formador deve criar o ambiente para a atividade, explicando aos formandos que esta 

atividade está associada à experiência de cada um, com a vida de cada um e que devem 
ser verdadeiros.

•  Uma vez posicionado ao lado da linha, o formador, que tem uma folha com um conjunto 
de frases relacionadas com o grupo, começa a ler a primeira, tentando fazê-lo lentamente 
e em voz alta.
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•  Ao ouvir a frase, todos aqueles que sentem que se aplica à sua vida, história ou realidade, 
dão um passo em frente, em direção à linha. Após alguns segundos, devem voltar à posi-
ção inicial. O formador lê então a segunda frase e o processo repete-se.

•  No início, as frases são fáceis de responder: “Aproxime-se da linha se... tem irmãos”; 
“aproxime-se da linha se... gosta de chocolate”; etc. e normalmente o ambiente é leve e 
descontraído. 

•  No entanto, à medida que a atividade evolui, as questões tornam-se mais profundas e 
mais difíceis: “Aproximem-se da linha se... já perdeu um ente querido”; “Aproxime-se da 
linha se... você já foi vítima de racismo.” Explique que, a partir de agora, o grupo deve 
permanecer em silêncio, uma vez que o formador dirá frases mais sérias e não deve haver 
comentários. Você pode colocar uma música de fundo calma.

•  No final da atividade, é necessário refletir sobre o que aconteceu. O formador deve pedir 
aos participantes que partilhem os sentimentos e pensamentos que surgiram durante 
a atividade, refletindo sobre as conclusões que podem ser tiradas. Se o grupo for muito 
grande, pode optar por fazer a reflexão em pequenos grupos.

  o Como me senti sempre que fiquei no sítio ou dei o passo em frente?
  o Como vi os outros?
  o O que posso tirar desta experiência?

Depois de ver a curta-metragem de animação “Partly Cloudy”, tente refletir durante alguns minutos 
sobre o seu significado e o que representou para cada um.
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„Aproxime-se da linha se...”

Assuntos iniciais:

1. ... se gosta de queijo

2. ... se gosta do sol

3. ... se gosta da praia 

4. ... se gosta de ouvir música 

5. ... se fez alguém sorrir esta semana 

6. ... se ajudou alguém esta semana 

7. ... se tiver filhos 

8. ... se tiver irmãos ou irmãs 

9. ... se gosta de cães

10. ... se gosta de gatos 

Explique que, a partir de agora, o grupo deve fazer silêncio absoluto, porque serão referidos 
assuntos mais sérios e não deve haver comentários. Você pode colocar uma música de fundo 
tranquila.

Assuntos sérios:

1. ... se está apaixonado 

2. ... se já sentiu uma derrota na vida 

3. ... se já alcançou algum sucesso 

4. ... se já sentiu medo 

5. ... se já se sentiu sozinho 

6. ... se já fez algo por sentir-se inseguro 

7. ... se tem um objetivo na vida 

8. ... se gosta de si como é 

9. ... se acredita que pode fazer deste mundo um mundo melhor 

10. ... se está a lutar pelo seu objetivo de vida 

11. ... se faz o que quer

12. ... se já se sentiu verdadeiramente feliz 

13. ... se acredita que amanhã será um dia melhor
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Atividade 2.2.7 As minhas 10 melhores características / Como me  
vejo enquanto trabalhador...

Síntese e objetivos de aprendizagem

O participante é desafiado a identificar as características que o distinguem de uma gama de 
características e identificar os seus pontos fortes enquanto profissional, bem como o que 
precisa de melhorar.

•  Promover o autoconhecimento
•  Identificar competências profissionais
•  Identificar aspetos pessoais, sociais e profissionais para melhorar

Duração & Material

Duração: 1 hora
Material:
•  “As minhas dez melhores características” folha de atividade a ser dada a cada participan-

te
•  Folha de atividade “Como me vejo enquanto trabalhador” a ser entregue a cada partici-

pante
•  Lápis, canetas de cor
Organização da sala: Cadeiras individuais com um lugar para escrever

Desenvolvimento da atividade

•  O formador desafia os participantes a selecionarem, a partir de uma lista de característi-
cas pessoais, sociais e profissionais, aquelas que pensam ter. Podem escolher quantas 
quiserem.

•  Em seguida, das características escolhidas, o formador pedirá aos participantes que se-
lecionem apenas 10 (positivos e/ou negativos) que melhor os descrevem e escrevam na 
folha de atividade. Para cada característica os participantes devem dar um exemplo.

•  O formador pode ajudar dando exemplos de situações da vida real onde essa característi-
ca era importante.

•  Depois, o formador entregará a cada participante a última atividade e pedir-lhes-á que 
reflitam sobre a forma como se vêem como trabalhadores/profissionais e o que podem 
fazer para se tornarem ainda melhores.
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Abaixo está uma lista de características pessoais, sociais e profissionais. 
Marque com um [X] aquelas com as quais que se identifica. Pode selecionar quantas quiser.

As minhas 10 melhores características

   Adaptabilidade

   Agressivo

   Amigável

   Bom ouvinte

   Trabalho em equipa

   Ambicioso

   Negociador

   Autónomo

   Autoritário

   Aventureiro

   Calmo

   Capaz de delegar

   Competitivo

   Auto-confiante

   Confuso

   Cooperante

   Corajoso

   Com sentido de humor

   Perspicaz

   Perfeccionista

   Paciente

   Apaixonado

   Passivo

   Organizado

   Otimista

   Idealista

   Feliz

   Inovador

   Rigoroso

   Influenciador

   Indisciplinado

   Independente

   Proativo

   Respeitoso

   Seletivo

   Com uma mente aberta

   Persuasivo

   Pessimista

   Exigente

   Objetivo

   Curioso

   Disciplinado

   Competente

   Observador

   Flexibilidade

   Egocêntrico

   Responsabilidade

   Razoável

   Preocupado

   Impulsivo

   Persistente

   Espontâneo

   Sociável

   Honesto

   Crítico

   Discreto

   Sensível

   Tímido

   Sério

   Tolerante

   Criativo

   Entusiasta

   Emotivo

   Realista

   Prudente

   Intimidante

   Envolvido

   Impaciente

   Generoso

   Alegre
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Das características que escolheu para se descrever, selecione as 10 (positivas e/ou negativas) que 
considere que o descrevem melhor. O objetivo é descrever a sua personalidade em termos de atitude 
e comportamento. Na tabela seguinte escreva estas características na coluna esquerda e use a colu-
na direita para as ilustrar com exemplos.

As minhas 10 melhores características

Exemplos: 
» ontual

Sou pontual quando marco um encontro. Sou pontual quando marco 
reuniões.

» Criativo Tenho sempre uma solução criativa quando tenho de resolver um problema.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Considero-me um bom trabalhador
porque...

Posso ser um melhor trabalhador
se...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O emprego é agora uma realidade em mudança: as exigências aumentam e a dedicação ao trabalho
depende de cada um de nós, da nossa atitude e motivação.

Como me vejo enquanto trabalhador...



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

54

Módulo 3
Gestão emocional

Introdução
A Gestão Emocional é crucial para todas as pessoas e está relacionada com a inteligência emocio-
nal. Trata-se da capacidade de reconhecer e expressar emoções e permite identificar, compreender 
e influenciar os sentimentos de outras pessoas. A inteligência emocional tem impacto no nível de 
satisfação do seu desempenho em casa e no ambiente de trabalho. Quanto melhor se entender a si 
mesmo e aos outros, como e porquê sente algo, melhor será capaz de lidar com várias situações. É 
importante saber que a gestão emocional pode ser treinada ao longo de toda a vida, e acreditamos 
que os exercícios deste manual vão ajudá-lo a desenvolvê-la. 

O módulo sobre gestão emocional pretende explicar brevemente o que são as emoções, o humor e 
os sentimentos, e o que os diferencia. Ao passar pelos exercícios definidos, terá a oportunidade de se 
familiarizar com a leitura, a nomenclatura e a expressão de toda uma gama de emoções. As emoções 
fazem parte das nossas atividades diárias. Não consegue ver ou "tocar" emoções, mas pode perce-
cioná-las pelo seu humor ou, mais conscientemente, pelos seus sentimentos. Terá a oportunidade de 
compreender melhor quando trabalhar em grupos ou individualmente.

Também vai ganhar competências de gestão de emoções e conhecimento sobre comportamento em-
pático. Nas partes relacionadas com a inteligência emocional e a assertividade, poderá aprender que 
a assertividade é a capacidade de se expressar plenamente em contacto com outras pessoas. Isso 
significa que é capaz de expressar direta, honesta e firmemente à outra pessoa os seus sentimentos, 
atitudes, opiniões ou desejos de uma forma que respeita os sentimentos, atitudes e opiniões, bem 
como os direitos e desejos da outra pessoa. Sabendo o que é a assertividade, terá a oportunidade 
de treinar comportamentos assertivos, como defender assertivamente os seus direitos e adquirirá a 
capacidade para gerir emoções positivas e negativas. 

Neste manual ser-lhe-ão fornecidos alguns conhecimentos e alguns exercícios que provavelmente o 
ajudarão em muitas situações da sua vida, como forma de estar mais próximo da vida de outras pes-
soas por empatia, ou como ultrapassar os desafios da vida social, sabendo como se defender usando 
o conhecimento das suas emoções.
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Objetivos

Estrutura

1. Emoção

•  Conhecer a diferença entre emoção, humor e sentimento
•  Nomear e expressar uma série de emoções
•  Conhecer o comportamento empático
•  Praticar comportamentos assertivos, como defender assertivamente os seus direitos
•  Desenvolver a capacidade de gerir emoções positivas e negativas

1. Emoção
2. Inteligência emocional
3. Gestão de emoções – assertividade

Atividade 3.1.1 Jogo de emojis

Síntese e objetivos de aprendizagem

Reconhecimento e aprendizagem sobre como usar adequadamente sinais de emoção.

Objetivos de aprendizagem
•  usar experiências diárias do participante sobre a utilização de emoticons em mensagens 

de texto
•  refletir sobre quando e como usar um emoticon apropriado para transmitir o que a pessoa 

quer

Duração & Material

Duração: 40 minutos
Material: 
•  Acesso de cada participante ao seu próprio smartphone, tablet ou computador portátil 
•  Conjunto impresso de emoticons (como opção)
Organização da sala: A mais conveniente; espaço necessário para grupos menores

Desenvolvimento da atividade

•  O grande grupo será dividido em grupos mais pequenos, de 4 pessoas. A cada grupo 
pequeno é apresentada uma lista de emoções básicas descritas anteriormente no círculo 
das emoções: alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, nojo, raiva, antecipação 

•  Uma pessoa de cada vez escolhe uma emoção básica da lista e o resto do grupo é convi-
dado a identificar o emoticon correspondente no seu dispositivo ou na folha impressa de 
emoticons. O jogo vai rodando para permitir que cada participante escolha uma emoção.
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Atividade 3.1.2 O círculo de emoções

Síntese e objetivos de aprendizagem

Reconhecimento e aprendizagem sobre como usar adequadamente as emoções.

Objetivos de aprendizagem
•  usar experiências próprias dos participantes para apresentar emoções adequadas
•  O exercício de identificar e nomear emoções opostas

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Material: Nenhum
Organização da sala: A mais conveniente; espaço necessário para formar um círculo

Desenvolvimento da atividade

•  O grupo forma um círculo
•  Uma pessoa entra no círculo e mostra, sem o comentar, uma dada emoção, mas de forma 

exacerbada, exagerando
•  Depois disso, a pessoa aponta para outra para entrar no círculo. A próxima pessoa tenta 

mostrar a emoção oposta à primeira
•  O jogo prossegue assim
•  Depois de ter estado no círculo, cada pessoa escreve o nome da emoção que demonstra-

ram.
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Atividade 3.1.3 Emoções na minha vida

Síntese e objetivos de aprendizagem

Tomar consciência de como e quando as emoções são sentidas.

Objetivos de aprendizagem
•  Introdução à tomada de consciência das suas emoções 
•  Retrospeção e nomeação de emoções 
•  Compreensão da razão por que é sentida uma emoção

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Material: Nenhum
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Em grupos de 4 discutem com os seus pares a seguinte pergunta: Lembra-se de uma 
situação na sua vida em que sentiu emoções diferentes? 

•  Segundo a sua opinião, qual foi a causa dessa emoção?
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2. Inteligência emocional
Atividade 3.2.1 Meditação de consciência emocional

Síntese e objetivos de aprendizagem

Perceção dos seus próprios sentimentos, humores e emoções.

Objetivos de aprendizagem
•  Praticar a perceção dos seus próprios sentimentos, humores e emoções

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Material: 
•  De acordo com as condições de saúde, um colchão ou uma cadeira
•  Colunas de áudio 
•  Música relaxante no fundo
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Encontre uma posição confortável, sentado numa cadeira ou numa almofada no chão. 
Deixe a sua coluna ficar direita e alongada, e deixe os ombros caírem. Feche suavemente 
os olhos, ou, se preferir, basta olhar para baixo na sua frente, com um foco suave

•  Enquanto se mantém sentado, aperceba-se onde o seu corpo está em contacto: os seus 
pés no chão, se estiver deitado, as suas costas no chão...

•  Repare na sua respiração. Nas próximas cinco respirações, siga cada inspiração e expira-
ção, sentindo ou imaginando o ar a fluir para dentro e para fora do corpo

•  Agora, mude a sua consciência da respiração para o seu corpo e comece a verificar o seu 
corpo lentamente da cabeça aos dedos dos pés, observando quaisquer sentimentos ou 
emoções que estejam presentes

•  Pode detetar inúmeros sentimentos ou emoções em todo o corpo. Para o propósito deste 
exercício, escolha um sentimento ou emoção para se concentrar por agora

•  Note onde no seu corpo esta emoção se localizou... então, que parte do corpo está a 
acolher este sentimento?

•  Quão grande ou pequeno é este sentimento?
•  Onde estão os seus limites? Estes limites são afiados ou macios?
•  O sentimento tem uma cor? E se sim, a cor está a mudar ou a permanecer a mesma?
•  A sensação é pesada ou leve?
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•  A sensação move-se, ou está fixa?
•  O sentimento é duro ou macio? É áspero ou suave? Se eu pudesse tocar este sentimento 

com a minha mão, como seria a sua textura?
•  Agora, se desse um nome a este sentimento ou emoção, o que seria? Pode identificá-lo? 

Pode colocar-lhe um rótulo?
•  Se não lhe vier à mente um nome para este sentimento, está tudo bem. Seja gentil con-

sigo mesmo, e continue a observar o sentimento no corpo com curiosidade e sem julga-
mento, até que a natureza desta emoção se torne mais clara para si.

•  Continue a conhecer esta emoção por mais cinco minutos. Quando sentir que alcançou 
um nível de conforto e compreensão deste sentimento, abra suavemente os olhos e traga 
a sua atenção de volta para a sala onde está.
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Atividade 3.2.2 Autorreflexão

Síntese e objetivos de aprendizagem

Entendimento e familiarização com os seus próprios sentimentos.

Objetivos de aprendizagem
•  Autorrefletir sobre a experiências emocional

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Material: 
•  Folha de papel 
•  Uma caneta
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Numa folha, escreva sobre a sua experiência na atividade 3.2.1. com o maior detalhe 
possível

•  Escrever sobre a sua experiência desta emoção irá melhorar a sua compreensão e fami-
liaridade com ela
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Atividade 3.2.3 Empatia

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introduzindo o conceito de empatia..

Objetivos de aprendizagem
•  Reconhecimento de empatia em diferentes situações sociais

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Material: 
•  Um filme do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Flipchart
•  Marcadores 
•  Elementos da folha de comportamentos de empatia
•  Folhas dos gráficos A e B
Organização da sala: A mais conveniente, espaço necessário para se dividir em grupos menores

Desenvolvimento da atividade

•  Visualize o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Divida os participantes em grupos de quatro pessoas
•  Usando o gráfico com os elementos de comportamento de empatia, decida se pode en-

contrar um exemplo de declaração de empatia no gráfico A e gráfico B

Elementos de comportamento empático

•  Perceber o que está acontecer em perspetiva 
•  Não emitir julgamentos 
•  Reconhecer emoções de outras pessoas
•  Sentir com as outras pessoas

Gráfico A
1. Sinto a tua dor, querida. Já passei por isso.
2. Deixa-me dizer-te o que acho que deves fazer...
3. O pai vai comprar-te um novo!
4. Quando foi a primeira vez que te sentiste assim?
5. Isto é porque és um egoísta.
6. Quando ouço o que estás a dizer, sinto-me chateado...
7. Isto não é assim tão mau, há dois anos aconteceu-me a mim...
8. Hmmm, isso aconteceu de uma forma diferente, o Pedro contou-me de outra maneira
9. Tem calma, amanhã será melhor.
10. A vida não é injusta; as coisas vão melhorar depois...

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Gráfico B
1. Há alguma coisa que possa fazer por ti hoje, grande ou pequena?
2. Podes falar-me um pouco mais sobre isso, por favor?
3. Quero ter a certeza de que tenho uma compreensão do que me estás a dizer. Estou a 

ouvir que...
4. O que estou a fazer para te ajudar é...
5. Passei por um problema semelhante recentemente, por isso compreendo o que estás a 

dizer. Deixe-me ver o que posso fazer para ajudar-te.
6. Lamento que estejas a passar por isto.
7. Ah, sim! Isso parece muito desafiante.
8. Compreendo como isso seria difícil.
9. Posso imaginar o que deves estar a passar.
10. O meu coração sofre por ti.
11. Obrigado por confiares em mim. Significa muito.
12. Quero ter a certeza que compreendo...
13. És corajoso / forte / talentoso
14. O que precisas agora?
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Atividade 3.2.4 Escuta empática

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introduzindo o conceito de empatia e escuta empática.

Objetivos de aprendizagem
•  Capacitar para a escuta empática

Duração & Material

Duração: 30 minutos
Material: 
•  Uma folha de papel
•  Uma caneta
Organização da sala: A mais conveniente, espaço necessário para dividir os participantes 
em grupos menores

Desenvolvimento da atividade

•  Encontre um parceiro
•  Programe 2 minutos num temporizador para o seu parceiro falar sobre qualquer assunto. 

Você ouve-o sem interromper.
•  Quando o temporizador apitar, o parceiro para de falar e você resume as palavras e quais-

quer sentimentos expressos pelo seu parceiro
•  Quando terminar, discuta a experiência. Como foi para si? Como foi para o seu parceiro? 
•  Inverter papéis e repetir o exercício
•  Pode se surpreender com o desafio que é esperar pelo "apitar" para poder falar. Esta des-

coberta pode fortalecer a sua motivação para controlar a vontade de falar. Além disso, o 
seu compromisso de resumir o que ouviu irá provavelmente fazê-lo prestar mais atenção 
às palavras da outra pessoa e à expressão geral.
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Atividade 3.2.5 Comunicação Positiva e uso de i-mensagens

Síntese e objetivos de aprendizagem

Prática do uso de técnicas de comunicação positiva 
Reconhecer o valor de utilizar a comunicação positiva, enquanto co-formador ou par de 
referência 
Reconhecer que o uso da comunicação positiva irá apoiar o estabelecimento de relações 
interpessoais positivas e a alcançar melhores resultados

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Material: Ficha de Atividades 
Organização da sala: n/a

Desenvolvimento da atividade

O formador explica por que o uso da comunicação positiva é importante durante a forma-
ção. Usar uma i-mensagem pode ajudá-lo a expressar suas preocupações, sentimentos e 
necessidades de uma maneira que seja mais fácil para o outro ouvir e entender. Quando você 
está aborrecido ou com raiva, pode ter dificuldade em expressar claramente a sua situação 
sem que o recetor fique na defensiva ou a discussão se transforme em um conflito. Se puder 
expressar sua experiência de uma maneira que não ataque, critique ou culpe os outros, é 
menos provável que provoque atitudes defensivas e hostis, ou faça com que a outra pessoa 
se desconecte.

O formador apresenta os dois modelos e demonstra o uso das técnicas de comunicação 
positiva, com exemplos. As atividades podem ser impressas e preenchidas como atividades 
individuais ou podem ser realizadas com todo o grupo.

"I-mensagens" em 3 partes

1. Eu sinto... (inserir uma palavra que expresse uma emoção)
2. Quanto... (expresse o que causa a emoção, isto é, o evento objetivo)
3. Eu gostaria que... (expresse o que gostaria que tivesse acontecido).
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"I-mensagens" em 4 partes (Modelo de Comunicação Não-Violenta)

1. "Quando tu  "
[observação sobre o que se viu ou ouviu]

2. "Eu sinto ou penso que  "
[expresse a emoção que o acontecimento provoca em si]

3. "Porque "
[expresse o que precisa ou quer que aconteça]

4. "Eu prefiro que_ "
[expresse a preferência ou resultado que espera] 

 Exemplo:
1. "Eu sinto-me zangado…" 

(Como se sente)

2. "com a forma como falaste comigo…"  
(O que aconteceu para que se sinta assim – o evento)

3. "porque embaraçaste-me em frente aos meus amigos." 
 (Porque se sente assim)

4. "Eu preferiria discutir esses assuntos em privado contigo."  
(que preferia que acontecesse)

Atividade 1: Mudar expressões para "i-mensagens"

Exemplo:
 O seu colega de trabalho chega atrasado todos os dias.
Você poderá dizer "É tão mau da tua parte chegares atrasado todos os dias. Tu estragas a 
organização do trabalho de todos nós.". Uma "i-mensagem" pode ser:
"Quando está programado estares no trabalho às 8h30, mas não chegas até às 9h, sinto-me 
frustrado, porque estares atrasado significa que todos os outros não poderão iniciar o traba-
lho a tempo.
Eu preferia que chegasses ao trabalho no horário combinado." 
"Quando está combinado estares no trabalho às 8h30, mas não chegas até às 9h,
eu sinto-me frustrado porque o facto de estares atrasado significa que nós não podemos 
começar o nosso trabalho a tempo. Eu preferiria que chegasses ao trabalho no horário com-
binado."
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Considera as seguintes frases. Como podem ser modificadas para "i-mensagens"?  

1. Deixas-me tão aborrecido quando não concluis o teu trabalho a tempo.

 

 

 

2. As pessoas do meu grupo irritam-me por estarem sempre a falar.

 

 

 

3. A minha chefe deixa-me frustrado quando não comunica as suas expetativas.

 

 

 

4. O meu chefe deixou-me feliz ao elogiar o meu relatório.

 

 

 

5. Os estagiários deixam-me triste quando não limpam os seus espaços de trabalho.
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Atividade 2: Para as três situações abaixo, pense em como você pode-
ria comunicar positivamente:

1. O seu supervisor avaliou o seu desempenho no trabalho como Insuficiente. 
Esta foi a primeira indicação que você teve de como estava se saindo em seu trabalho.

2. Um funcionário que você supervisiona falta muitas vezes e causa dificuldades no resto 
da equipa..

3. Um colega de trabalho está a abrir a sua correspondência e a vasculhar as gavetas da 
sua mesa, além de dizer coisas negativas suas para os outros nas suas costas.
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Atividade 3.3.1 As coisas que faço tudo mal – atividade interpessoal

Síntese e objetivos de aprendizagem

Melhor compreensão dos sentimentos e emoções.

Objetivos de aprendizagem
•  Promover a dramatização interpessoal (autoconhecimento, aumento da confiança do 

grupo, integração no grupo)

Duração & Material

Duração: 30 minutos
Material: Nenhum
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Por favor, sentem-se em círculo. Cada pessoa termina a frase: "sou fraco a..., realmente 
não sei como fazer..." 

•  Na ronda seguinte, devem terminar a frase: "sou bom a...,sou muito bom a..."
•  No final de cada ronda o formador proporciona uma discussão sobre os sentimentos e 

emoções dos participantes

3. Gestão de emoções – assertividade
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Atividade 3.3.2 Assertividade na vida real – exemplos

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introdução da assertividade em situações da vida real

Objetivos de aprendizagem
•  Melhorar a compreensão do significado do que é a assertividade na vida quotidiana

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Material: Folha de exercícios
Organização da sala: A mais conveniente, assegurar espaço para alguns grupos

Desenvolvimento da atividade

•  Dividam-se em grupos de cinco pessoas.
•  Na folha recebida há frases para preencher. Às vezes irão pedir-vos que ouçam uma histó-

ria e não têm tempo para o fazer. Tentem escrever as melhores respostas para defender o 
seu direito de não aceitar a proposta.

Folha de exercícios

Escreva as suas respostas em momento de pressa. Alguém lhe perguntará:
Tem algum tempo? Gostaria de falar sobre uma coisa importante. 

Não, não posso falar contigo agora, porque quero

 

Não, não posso falar contigo agora, porque é importante para mim

 

 Não, não posso falar contigo agora, porque prefiro
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Não, não posso falar contigo agora, porque escolho

 

Não, não posso falar contigo agora, porque vou para

 

Não, não posso falar contigo agora, porque decidi
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Atividade 3.3.3 Assertividade na vida real - Pedro e Rui

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introdução da assertividade em situações da vida real.

Objetivos de aprendizagem
•  Compreender o que é assertividade com base em situações que poderiam acontecer na 

vida real

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Material: 
•  História escrita
•  Ficha de atividade para escrever os exemplos de possíveis respostas assertivas
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Leia a história fornecida nos seus materiais e tente responder à pergunta: O que é que o 
Pedro deve dizer para não ofender o seu amigo e ficar feliz consigo mesmo? 

•  Em seguida, escreva três respostas assertivas para Rui na folha fornecida
•  Por favor partilha e discute 

História do Pedro e Rui

O Pedro ia a caminho do trabalho. Ele esteve desempregado recentemente e está muito 
satisfeito por finalmente ter encontrado um emprego. Ele estava muito feliz, no caminho 
do trabalho, quando encontrou o Rui. O Rui era um colega com quem o Pedro conversava 
ocasionalmente. O Rui não estava a trabalhar. Estava um tempo quente e agradável, o sol 
brilhava. O Rui gosta muito de conversar e começa a falar sobre o que tinha feito ontem, 
mas o Pedro não podia ouvir a história porque queria ser pontual no seu novo emprego. O 
Rui estava a falar e a falar e foi muito difícil detê-lo. O Pedro tentou dizer o que queria:
– Sabes, como acabei de começar um novo emprego, tenho mesmo de ir, não fiques zanga-
do, por favor.
Mas o Rui continuou a falar.
– Eu tenho mesmo de ir, por favor, tenta compreender – disse o Pedro. Mas o Rui conti-
nuou...
– Sinto muito, mas não tenho tempo – insistiu o Pedro.
– Não és um bom amigo – respondeu o Rui.
O Pedro finalmente correu para o trabalho, porque não tinha a certeza se chegaria a tempo. 
Felizmente, conseguiu. Mais tarde, em casa, contou à sua companheira que se sentia mal 
pelo Rui, porque não queria magoá-lo, mas teve de ir embora.
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Atividade 3.3.4 Expressar emoções positivas

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introdução de formas assertivas para expressar as suas emoções para com outras pessoas 

Objetivos de aprendizagem
•  Como expressar emoções positivas.

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Material: Nenhum
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Sentar em círculo.
•  Cada pessoa deve escolher duas outras pessoas, para referir e completar esta frase a 

cada uma delas: "gosto dos teus.... olhos, cor do teu cabelo, teu tom de voz... etc." ou " Eu 
gosto da tua atitude, da tua ética de trabalho, da forma como trabalhas em equipa….."

•  Os comentários devem estar de acordo com o que efetivamente sente sobre as caracte-
rísticas dos outros.
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Atividade 3.3.5 Expressar emoções negativas – fases da expressão de raiva

Síntese e objetivos de aprendizagem

Introdução de formas assertivas para expressar as suas emoções para com outras pessoas 
Objetivos de aprendizagem
•  Como expressar emoções negativas; como expressar raiva.

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Material: Nenhum
Organização da sala: A mais conveniente

Desenvolvimento da atividade

•  Atividade a ser desenvolvida em grupos de três pessoas.
•  A pessoa A e B terão uma conversa e a pessoa C será o observador
•  Podem falar de qualquer assunto que gostem, mas a pessoa A está a tratar a pessoa B 

usando uma expressão que a pessoa B não gosta, por exemplo, "Então pá, como estás?", 
"Sabes, meu...", etc. Pessoa B tenta usar quatro fases de reação assertiva para mudar o 
comportamento da pessoa A.

Fases de expressão de raiva:
Agressividade: Ações destinadas a destruir a origem da raiva
Submissão: Supressão da raiva sentida

Assertividade: Focado na tarefa de mudança de um determinado estado de realidade

Estágios de expressão de raiva assertiva:
1. Fornecer informações
Nesta fase deve informar a pessoa que um certo comportamento dela é desconfortável para 
si. Por exemplo: "É difícil para mim quando estás a fumar perto de mim. Pare, por favor."

2. Expressão de sentimentos
Se a primeira fase não causar a mudança do comportamento irritante, poderá informar a 
pessoa dos seus sentimentos nessa situação. Por exemplo: "Por favor, pare de fumar perto 
de mim é realmente irritante!"

3. Recurso à lei
Quando não funciona, pode apelar à lei para ajudá-lo a obter a mudança de comportamento. 
Por exemplo: "Se não parar de fumar aqui, chamarei o segurança do edifício."

4. Aplicação da lei
Nesta fase, tem de agir de acordo com o que disse na terceira fase. Por exemplo: "Ainda 
está a fumar. Vou chamar o segurança!"

Em grupo remeter para a Roda das Emoções de Plutchik estabelecendo uma relação entre 
a tua experiência nesta atividade e a forma como as emoções aumentam ou diminuem de 
intensidade. 
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Módulo 4
Comunicação

Introdução
Comunicação é a forma como interage com as pessoas à sua volta. É a forma como partilha informa-
ção, pensamentos e sentimentos com os outros. Melhorar as suas capacidades de comunicação e 
compreender as formas de comunicação dos outros, são importantes para interações bem-sucedidas 
em todos os aspetos da vida: família, pessoal e profissional. Ganhar competências eficazes para se 
expressar e compreender as mensagens dos outros é essencial, seja para comunicar numa situação 
de um para um ou em grupo, ou para apoiar uma pessoa, formar um grupo ou apresentar-se a uma 
grande audiência.

Objetivos

Estrutura

As atividades neste módulo visam desenvolver competências de comunicação eficazes. Você apren-
derá sobre como ser um emissor eficaz, mas também um recetor eficaz. A informação sobre comu-
nicação não verbal, escuta, fala, comunicação interpessoal e utilização de tecnologia é apresentada 
em folhetos para ajudá-lo a compreender, melhorar e lembrar importantes competências de comuni-
cação. Cada tópico é acompanhado por folhas de exercício e atividades, dando-lhe a oportunidade de 
praticar a comunicação com diferentes tipos de pessoas e em diferentes situações. Após a conclu-
são, você terá os conhecimentos teóricos e as competências práticas para usar uma comunicação 
eficaz na formação, co-formação ou ser um par de referência. Poderá modificar as suas técnicas de 
comunicação de forma a fornecer a formação mais eficaz e fazer ajustes razoáveis para atender às 
necessidades de comunicação dos seus interlocutores.

O módulo tem 6 secções, que podem ser utilizadas como um todo ou a partir das quais podem ser 
escolhidas atividades específicas, em função do nível de conhecimentos e competências dos partici-
pantes.

4.1  Os fundamentos da comunicação 
4.2  Comunicação não verbal
4.3  Competências eficazes de escuta 
4.4  Competências eficazes de fala 
4.5  Comunicação interpessoal eficaz
4.6  Comunicação eficaz utilizando a tecnologia
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1. Os fundamentos da comunicação

Objetivos

•  Compreender os objetivos da comunicação 
•  Tomar conhecimento de tipos e canais de comunicação
•  Compreender o conceito de emissor e recetor
•  Tomar consciência dos estilos de comunicação

Conteúdo

•  Objetivos de comunicação
•  Tipos e canais de comunicação
•  Conceito de emissor-receptor
•  Estilos de comunicação

Questões orientadoras

•  O que é comunicação?
•  Por que se comunica?
•  Como se comunica?
•  Onde, quando e com quem se comunica?
•  No seu papel de emissor ou recetor, que estratégias utiliza? Quais são as suas necessidades?
•  Por que é importante entender os estilos de comunicação, os seus e os dos outros?

Atividades ligadas

•  Exercício 4.1.0 Tipos e canais de comunicação
•  Atividade 4.1.1 O conceito de emissor e recetor
•  Atividade 4.1.2 Autoavaliação do estilo de comunicação

Recursos

•  Merrill, D. & Reid, R. (1981). Personal Styles and Effective Performance: Make your Style 
Work for You, Radnor, PA.: Chilton

Duração

1 hora
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Folheto 4.1.0 Tipos e canais de comunicação

COMO SE COMUNICA?

A comunicação pode ser verbal e/ou não verbal. Que tipo de comunicação privilegia e em que situa-
ções? 

Uma mensagem pode ser transferida através de vários canais. Que canais de comunicação usa diaria-
mente e quais aqueles que usa menos?

COMUNICAÇÃO

VOCAL NÃO-VOCAL

COMUNICAÇÃO
VERBAL

Palavras ditas Palavras escritas Língua gestual,  
Braille

Uso da vocaliza-
ção (chorar, rir), 
caracteristicas 

vocais (tom, volu-
me, enfâse)

Expressão facial, 
linguagem cor-
poral, distancia 
face aos outros, 

Imagens/figuras/
simbolos

COMUNICAÇÃO
NÃO-VERBAL

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

•  Conversa presen-
cial

•  Conversa tele-
fónica

•  Chamada de 
vídeo

•  Voice mail

•  Email
•  SMS
•  Carta
•  Chat online

Para língua gestual:
•  Conversa  

presencial
•  Chamada de vídeo

•  Conversa  
presencial

•  Conversa  
telefónica

•  Chamada de 
vídeo

•  Voice mail

•  Conversa  
presencial

•  Chamada de 
vídeo

Para imagens:
•  SMS
•  Online 

VOCAL NÃO-VOCAL
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Atividade 4.1.1 O conceito de emissor e recetor 

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Compreender o conceito de emissor e recetor
•  Sensibilizar para as dificuldades de não utilizar o seu canal habitual de comunicação e 

experimentando as estratégias utilizadas, as necessidades e sentimentos nos papéis de 
emissor e recetor.

•  Tomar consciência do impacto emocional e psicológico relacionado com as dificuldades 
de comunicação

Duração & Material
Duração: 15 min (5 min desenho e 10 min discussão)
Materiais: 
•  imagem a ser descrita, 
•  Papel A4, lápis (um conjunto para cada par)
•  Quadro branco e marcadores
Organização da sala: Divida o grupo em pares, coloque as cadeiras de modo que uma pes-
soa fique virada para a quadro/ecrã mostrando a imagem e a outra pessoa está de costas 
para a, para que não possa ver a imagem. 

Desenvolvimento da atividade
A pessoa que descreve a imagem pode usar gestos, expressões faciais, movimentos, sons, 
mas não pode usar o seu canal de comunicação habitual (por exemplo, falar, escrever ou 
falar por língua gestual). 
A pessoa de costas para a imagem tem de desenhar o que a outra pessoa lhes descreve 
(sem falar, escrever ou falar por língua gestual).
A pessoa que envia a mensagem pode corrigir o seu parceiro se necessário, mas sem pala-
vras ou gestos.
A pessoa que desenha pode pedir ajuda ou esclarecimento, mas sem palavras ou  gestos.
Deixe 5 minutos para o desenho.
Pare o exercício e permita por alguns minutos que os pares olhem para a sua imagem, rela-
xem e reflitam sobre os seus esforços.
Peça a todos os participantes que se virem para a frente e olhem para o ecrã/quadro. Peça 
feedback sobre a experiência. Oriente o feedback com as seguintes perguntas, discuta e 
tome notas no quadro branco (10 minutos):
•  Como é que cada pessoa se sentiu?
•  Que estratégias foram utilizadas (pelo emissor / pelo recetor)?
•  O que foi e não foi útil (para emissor / para recetor)?
•  Do que precisava o emissor/recetor?

Dica importante   (se o participante tiver alterações das funções visuais):

Descreva como fazer algo sem usar palavras. Por exemplo, como fazer um chá/café (ter os 
utensílios relevantes, ingredientes disponíveis). A pessoa que dá as instruções só pode usar 
sons e orientação física – sem falar. A segunda pessoa tem de realizar a atividade.
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Notas para o formador sobre a Atividade 4.1.1
Seguem-se os temas mais importantes que devem ser incluídos no feedback. Se não forem mencio-
nados pelos participantes, o formador deve chamar a atenção para estes sentimentos/questões. Se 
os participantes mencionarem outros temas relacionados, inclua-os.

Como se sentiram?

•  Frustração, derrota
•  Raiva
•  Falta de confiança
•  Inadaptação
•  Talvez resignação, que levou a isolamento
•  Talvez resignação por falta de feedback positivo ou elogios
•  Diversão

O que usaram os dois?

•  Contacto visual
•  Apontando com os olhos ou um dedo
•  Expressões faciais
•  Movimentos do corpo
•  Gestos de mão
•  Mímica / representação
•  Referência ou utilização de objetos reais na sala.

Mencione que mais de 50% da comunicação de um orador envolve tais comportamentos não verbais.

Do que precisavam?

•  Encorajamento
•  Cooperação
•  Confirmação
•  Organização da informação em pequenas secções começando com o tema principal na imagem e 

dando outras informações em torno dela
•  Conhecimento comum de um sistema de gestos ou significados
•  Experiências comuns e vocabulário comum



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

80

Imprima ou desenhe o diagrama seguinte como um cartaz e use-o como referência em todo  
o módulo.

O P R O C E S S O D E C O M U N I C A Ç Ã O

Recetor

Descodificação Canal

Codificação

EmissorMensagem 
de Feedback

Contexto
Mensagem

Mensagem

Mensagem

Mensagem

O Processo de Comunicação
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Atividade 4.1.2 Autoavaliação do estilo de comunicação 

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Tomar consciência do seu estilo habitual de comunicação 
•  Entender os diferentes estilos de comunicação
•  Tomar consciência de como o seu estilo pode ser percebido por outros
•  Pensar em como se pode comunicar mais eficazmente com um determinado estilo de 

comunicador

Duração & Material

Duração: 20 min (10 min para completar o questionário e 10 min discussão)
Materiais: 
•  questionário impresso 
•  o diagrama dos estilos de comunicação 
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

Cada participante responde ao questionário sozinho. 
Após a conclusão, não divulgue os resultados. Evite rotular os participantes como tendo um 
estilo particular. Utilize o diagrama para explicar as duas dimensões (o nível de assertivida-
de e o nível emocional) e como estas podem mudar dependendo da situação. Concentre-se 
em como os estilos se afetam mutuamente.
Guie a discussão com as seguintes questões:
•  Porque é importante estar atento aos seus próprios estilos de comunicação? 
•  Porque é importante estar atento aos estilos de comunicação dos outros? 
•  Como pode adaptar o seu estilo quando conhece as dificuldades de um determinado 

estilo? Por exemplo, quando alguém é menos assertivo, é demasiado falador, demasiado 
mandona? 

Dica importante   (se o participante tiver alterações das funções visuais  
ou se tiver limitações na leitura):

O formador pode ler as perguntas. 
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ANALÍTICOS PRAGMÁTICOS

EXPRESSIVOSAMÁVEIS

Menos responsivo
Orientado para a terefa

Mais responsivo
Orientado para as relações

Menos assertivo
Ritmo mais lento

Mais assertivo
Ritmo mais rápido

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under- 
pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
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Autoavaliação do estilo de comunicação
Qual é o seu estilo? (analítico, pragmático, afável ou expressivo)

Considere cada uma das seguintes perguntas separadamente e sinalize a letra (a, b, c,  d) que corres-
ponde à descrição que melhor se adequa a si. Se tiver problemas em selecionar apenas uma resposta, 
pergunte-se qual a resposta que, no trabalho, seria a mais natural ou provável para si.
Não há respostas certas ou erradas, por isso baseie a sua resposta na forma como está hoje, não 
como pensa que deve ser ou gostaria de estar no futuro. Sinalize a resposta com a qual concorda 
mais.

1. Quando fala com um colega de trabalho...
a. Mantenho contacto visual o tempo todo.
b. Alterno entre olhar para a pessoa e olhar para baixo.
c. Olho ao redor da sala a maior parte do tempo.
d. Tento manter o contacto visual, mas olho para longe de vez em quando.

2. Se tenho uma decisão importante a tomar...
a. Penso muito antes de decidir.
b. Sigo o meu instinto.
c. Considero o impacto que terá noutras pessoas antes de decidir.
d. Antes de decidir recorro a alguém cuja opinião respeito.

3. A minha área de trabalho tem...
a. Fotos de família e coisas sentimentais.
b. Cartazes inspiradores, prémios e arte.
c. Gráficos e tabelas.
d. Calendários e algum material.

4. Se estou a ter um conflito com um colega de trabalho...
a. Tento ajudar a situação concentrando-me no lado positivo.
b. Mantenho a calma e tento entender a causa do conflito.
c. Tento evitar discutir a questão que causa o conflito.
d. Confronto-o imediatamente para que possa ser resolvido o mais rápido possível.

5. Quando falo ao telefone no trabalho...
a. Mantenho a conversa focada no propósito da chamada.
b. Passo uns minutos a conversar antes de começar a trabalhar.
c. Não tenho pressa de desligar o telefone e não me importo de falar sobre coisas 

pessoais, o tempo, e assim por diante.
d. Tento manter a conversa o mais breve possível.
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6. Se um colega de trabalho está chateado...
a. Pergunto se posso fazer alguma coisa para ajudar.
b. Deixo-o em paz porque não quero intrometer-me na privacidade dele.
c. Tento animá-lo e ajudá-lo a ver o lado positivo.
d. Sinto-me desconfortável e espero que ele ultrapasse isso em breve.

7. Quando vou às reuniões de trabalho...
a. Sento-me e penso no que está a ser dito antes de dar a minha opinião.
b. Ponho todas as “minhas cartas na mesa” para que a minha opinião seja bem conhecida.
c. Expresso a minha opinião com entusiasmo, mas também ouço as ideias dos outros.
d. Tento apoiar as ideias das outras pessoas na reunião.

8. Quando faço uma apresentação em frente a um grupo...
a. Sou divertido e muitas vezes humorístico.
b. Sou claro e conciso.
c. Falo relativamente calmo.
d. Sou direto, específico, e às vezes falo alto.

9. Quando um colega de trabalho me explica um problema...
a. Tento compreender e sentir empatia com o que ele sente.
b. Procuro os factos específicos relativos à situação.
c. Ouço atentamente a questão principal para que possa encontrar uma solução.
d. Uso a minha linguagem corporal e o tom de voz para lhe mostrar que compreendo.

10. Quando frequento programas de formação ou apresentações...
a. Aborreço-me se a pessoa se mexer muito devagar.
b. Tento apoiar o orador, sabendo o quão difícil é o trabalho.
c. Quero que seja divertido, bem como informativo.
d. Procuro a lógica por trás do que o orador está a dizer.

11. Quando quero passar o meu ponto de vista para os colegas de trabalho...
a. Primeiro ouço o ponto de vista deles e depois expresso as minhas ideias suavemente.
b. Transmito vivamente a minha opinião para que saibam qual é a minha posição.
c. Tento persuadi-los sem pressionar muito.
d. Explico o pensamento e a lógica por trás do que estou a dizer.

12. Quando me atraso para uma reunião ou consulta...
a. Não entro em pânico, mas ligo para dizer que vou chegar uns minutos atrasado.
b. Sinto-me mal por ter a outra pessoa à espera.
c. Fico muito chateado e apresso-me a chegar lá o mais rápido possível.
d. Peço desculpas profusamente assim que chego.
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13. Estabeleço metas e objetivos no trabalho que...
a. Acho que posso alcançar realisticamente.
b. Sinto serem desafiantes e estimulantes de alcançar.
c. Preciso de alcançar como parte de um objetivo maior.
d. Vai-me fazer sentir bem quando os alcançar.

14. Ao explicar um problema a um colega de trabalho de quem preciso de ajuda...
a. Explico o problema com o máximo de detalhes possível.
b. Às vezes exagero para dizer o meu ponto de vista.
c. Tento explicar como o problema me faz sentir.
d. Eu explico como gostaria que o problema fosse resolvido.

15. Se os colegas se atrasarem para uma reunião comigo...
a. Mantenho-me ocupado fazendo telefonemas ou trabalhando até chegarem.
b. Presumo que se atrasaram um pouco e não me chateio.
c. Ligo para ter a certeza de que tenho a informação correta (data, hora e assim por diante).
D. Fico chateado pela pessoa me estar a fazer perder tempo.

16. Quando estou atrasado num projeto e sinto pressão para fazê-lo...
a. Faço uma lista de tudo o que preciso de fazer, em que ordem e quando.
b. Bloqueio tudo o resto e concentro-me a 100% no trabalho que preciso de fazer.
c. Fico ansioso e tenho dificuldade em concentrar-me no meu trabalho.
d. Estabeleço uma data para fazer o projeto e sigo em frente.

17. Quando me sinto verbalmente atacado por um colega de trabalho...
a. Digo-lhe para parar com isso.
b. Sinto-me magoado, mas normalmente não lhe digo nada sobre isso.
c. Ignoro a sua raiva e tento focar-me nos factos da situação.
d. Faço-o saber explicitamente que não gosto do seu comportamento.

18. Quando vejo um colega de trabalho de quem gosto e que não vi recentemente...
a. Dou-lhe um abraço amigável.
b. Saúdo-o, mas não lhe aperto a mão.
c. Dou-lhe um firme, mas rápido aperto de mão.
d. Dou-lhe um aperto de mão entusiasta que dura alguns momentos.
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Pragmático ____________     Amável ____________

Analítico ____________     Expressivo ____________

Pontuação do questionário

Transfira as suas respostas do questionário para o formulário de pontuação circulando a, b, c ou d. 
Em seguida, conte o número de vezes que circulou cada estilo e escreva a pontuação total na parte 
inferior do formulário de pontuação. 
Você vai pontuar em quatro estilos específicos: Driver, Expressivo, Afável e Analítico. 
O estilo com a pontuação mais alta é o seu estilo de comunicação primário.

1
a. Pragmático
b. Amável
c. Analítico
d. Expressivo

7
a. Analítico
b. Pragmático
c. Expressivo
d. Amável

13
a. Analítico
b. Expressivo
c. Pragmático
d. Amável

2
a. Analítico
b. Pragmático
c. Amável
d. Expressivo

8
a. Expressivo
b. Analítico
c. Amável
d. Pragmático

14
a. Analítico
b. Expressivo
c. Amável
d. Pragmático

3
a. Amável
b. Expressivo
c. Analítico
d. Pragmático

9
a. Amável
b. Analítico
c. Pragmático
d. Expressivo

15
a. Expressivo
b. Amável
c. Analítico
d. Pragmático

4
a. Expressivo
b. Amável
c. Analítico
d. Pragmático

10
a. Pragmático
b. Amável
c. Expressivo
d. Analítico

16
a. Analítico
b. Pragmático
c. Amável
d. Expressivo

5
a. Pragmático
b. Expressivo
c. Amável
d. Analítico

11
a. Amável
b. Pragmático
c. Expressivo
d. Analítico

17
a. Pragmático
b. Amável
c. Analítico
d. Expressivo

6
a. Amável
b. Analítico
c. Expressivo
d. Pragmático

12
a. Analítico
b. Amável
c. Pragmático
d. Expressivo

18
a. Amável
b. Analítico
c. Pragmático
d. Expressivo

Pontuação total
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Depois de marcar as suas respostas, vai notar que não tem apenas um estilo. É importante não rotular 
ninguém com apenas um estilo, porque somos todos diferentes e complexos. Ninguém se encaixa 
completamente num estilo só. Esta ferramenta, tal como acontece com outras ferramentas, pretende 
ser um guia e dar ideias, mas a melhor aprendizagem é através de tentativas, erros, reflexão e tenta-
tiva novamente. Tem de aprender a ajustar o seu estilo de comunicação de acordo com o estilo da 
outra pessoa.

Os quatro termos (Pragmático, Expressivo, Afável e Analítico) foram originalmente cunhados pelo Dr. 
David Merrill, fundador do Grupo Tracom Consulting. 

Estilo de 
comunicação Pontos forte Fraquezas potenciais 

Analítico Reflexivo
Minucioso
Disciplinado

Exclui sentimentos das decisões
Vai demasiado longe; perfecionista
Demasiado rígido ou exigente consigo e 
com os outros

Afável Apoiante
Paciente
Diplomático

Tende a conformar-se com os desejos dos 
outros
Sem limites de tempo
Não assertivo nem diretivo

Pragmático Independente
Decidido
Determinado

Dificuldades em cooperar com os outros
Não leva em conta a perspetiva dos outros
Dominador 
Demasiado focado em fazê-lo “à sua maneira”

Expressivo Bom  
comunicador
Entusiasta
Imaginativo

Fala demasiado
Entusiástico
Sonhador
Irrealista
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2. Comunicação não verbal

Objetivos

•  Entender a importância da linguagem corporal
•  Entender a importância das características vocais

Conteúdo

•  Linguagem corporal
•  Características vocais

Questões orientadoras

•  Quais são os diferentes tipos de linguagem corporal?
•  O que lhe diz a linguagem corporal do ouvinte?
•  Como pode usar a sua linguagem corporal de forma mais eficaz?
•  O que são características vocais?
•  Como pode alterar as suas características vocais quando quer comunicar com eficácia?

Atividades ligadas

•  Atividade 4.2.1 Identificar e interpretar a linguagem corporal 
•  Atividade 4.2.2 Expressões faciais
•  Atividade 4.2.3 Funções de linguagem corporal
•  Atividade 4.2.4 Características vocais
•  Atividade 4.2.5 Costas com costas & cara a cara
•  Exercício 4.2.6 Comunicação não verbal - Coisas a ter em conta sobre os outros  

e sobre mim

Recursos

•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 
Manchester University Press

Duração

Mínimo: 1 hora
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Atividade 4.2.1 Identificar e interpretar a linguagem corporal

Síntese e objetivos

•  Praticar a identificação e interpretação da linguagem corporal
•  Tomar consciência da necessidade de observar cuidadosamente a linguagem corporal

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: 
•  Lista de exemplos de demonstração
•  2 Vídeos para escolher

  o Friends ou
  o Seinfeld

•  Caneta e papel para documentar observações
Organização da sala: Todos os participantes devem ter uma boa visão do  
formador e do ecrã 

Desenvolvimento da atividade

1. O formador demonstra cada um dos exemplos de linguagem corporal.
2. O grupo adivinha os possíveis significados para cada um. 
3. O formador destaca o facto de a linguagem corporal ser subjetiva, cul-

turalmente específica e pode significar coisas diferentes em diferentes 
situações. 

4. O grupo decide qual dos dois vídeos irá visualizar.
5. Visualizar cerca de 3 minutos do vídeo com o volume desligado.
6. Enquanto assistem ao programa sem volume, identifique as diferentes 

ações não-verbais.  Anotam os comportamentos não-verbais vistos e o 
possível significado ou mensagem que transmitem (especialmente os senti-
mentos que são expressos). 

7. Discutam o que observaram. (Pode ser útil assistir novamente aos segmen-
tos, parando cada vez para discutir)

 Questões orientadoras:
•  Quão importantes acha que as mensagens não-verbais são para os ajudar a desfrutar do 

programa e a perceber o que se estava a passar?
•  Que sentimentos foram expressos através de comunicação não-verbal?
•  Observaram alguma mensagem não-verbal confusa?
•  Quais as dificuldades sentidas nesta atividade?
•  O que se pode fazer para estar mais atento a mensagens não-verbais?
•  Todos pensaram que a mensagem não-verbal significava a mesma coisa?
•  As mensagens não-verbais são sempre óbvias na vida real?

PARTE 1

PARTE 2

https://www.youtube.com/watch?v=kIraDqpZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=zO-cWNQa90g
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Gráfico descarregado a partir de 
https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620

Exemplos para demonstração Atividade 4.2.1
Linguagem corporal que pode ser interpretada de diferentes maneiras

•  Descansar a cabeça nas palmas das mãos (pode significar desilusão, raiva ou tédio)
•  Cruzar os braços na frente do peito (pode significar estar à defesa ou frieza)
•  Sorrir (pode significar felicidade ou contentamento, mas também pode significar ansiedade, ou 

pode ser usado para mascarar a confusão)
•  Olhar com desconfiança ou franzir a testa (pode significar descontentamento, frustração ou con-

centração)
•  Punho cerrado (pode indicar raiva em algumas situações ou solidariedade noutras)
•  Invadir o espaço pessoal de alguém (pode enviar uma mensagem de hostilidade, mas também 

pode significar excitação para algumas pessoas)
•  Expressão facial neutra (pode significar desinteresse, tédio ou desprezo, mas pode ser apenas o 

rosto padrão de alguém). Em geral, a expressão facial pode mostrar diferentes tipos de emoção e 
pode ser usada de forma diferente por pessoas diferentes. Nem todas as pessoas têm expressões 
faciais óbvias. 

•  O gesto “ok” (pode ser usado para significar “ok” ou “tudo bem”. No entanto, em algumas partes da 
Europa, o mesmo sinal é usado para insinuar que você não é nada. Em alguns países da América do 
Sul, o símbolo é na verdade um gesto vulgar. 

•  Alguns gestos com as mãos podem ser vistos abaixo:

https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620
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Atividade 4.2.2 Expressões faciais

Síntese e objetivos

•  Reconhecer as 6 expressões faciais básicas
•  Tomar consciência de outras expressões faciais

Duração & Material

Duração: 15 min
Materiais: 
•  Figura com as 6 expressões faciais básicas
•  Figura com expressões faciais extra
•  Recortes das expressões faciais impressas
Organização da sala: Para a encenação, os participantes sentam-se em grupos de três. 

Desenvolvimento da atividade

PREPARAÇÃO
1. Mostrar a página com todas as 6 emoções básicas 
2. Leia estas frases e peça aos participantes que escolham a expressão facial adequada:
•  Ontem à noite, ganhei 200.000 euros a jogar o loto.
•  A caminho do programa de hoje, pisei num monte de cocó de cão.
•  Os resultados dos meus exames médicos não foram bons. Talvez tenha de ir ao hospital.
•  O meu melhor amigo vai mudar-se para outra cidade e não poderei vê-lo.
•  Limpou o meu carro! Muito obrigado.
•  Não acredito que rasgaste a camisola que te emprestei. 
3. Explique que estas são as expressões mais usadas e facilmente reconhecíveis através 

das culturas. Há muitas mais expressões faciais que podemos fazer para mostrar como 
nos sentimos. Mostre as duas páginas com as expressões faciais extra. Destaque que 
é preciso prestar atenção nos rostos das pessoas para ver a sua reação (por vezes, po-
dem não ser tão exageradas). Também tem de estar ciente de como a sua cara fica para 
os outros.
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ENCENAÇÃO
Em cada grupo de 3, cada um assume um papel: emissor, recetor e observador. O Emissor 
fala de um tema de interesse para eles (por exemplo, o seu emprego de sonho, umas férias 
favoritas, um filme que viram). 
O RECETOR recebe 2 cartões com expressões faciais. Ele tem de ouvir o emissor e mostrar 
alternadamente cada uma das duas expressões faciais das cartas. O OBSERVADOR toma 
nota da reação do EMISSOR. O Emissor fala por 2 minutos.
Os grupos reportam ao grande grupo:
•  Como se sentiu o Emissor?
•  Foi muito difícil para o RECETOR reagir de forma inadequada?
•  O que o OBSERVADOR reparou? Como é que as expressões faciais erradas do RECETOR 

afetaram o EMISSOR?

Dica importante   

Para uma versão menos visual da atividade, o RECETOR pode fazer sons inadequados (por 
exemplo, aah! ooh! hmmhmm! etc.)
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SEIS EXPRESSÕES BÁSICAS
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Expressões faciais extra (1 de 2)



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

95

Expressões faciais extra (2 de 2)
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Atividade 4.2.3 Funções da linguagem corporal

Síntese e objetivos

•  Experimentar o efeito que a linguagem corporal tem no fluxo de uma conversa
•  Prestar atenção à linguagem corporal como emissor e como recetor

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: papel e caneta para o OBSERVADOR
Organização da sala: os participantes sentam-se em grupos de três

Desenvolvimento da atividade

Encenação em grupos de 3 (duas pessoas conversando e um OBSERVADOR). 
Uma pessoa é o EMISSOR e fala sobre as suas férias favoritas, a outra pessoa é o RECE-
TOR. O EMISSOR deve falar durante 2 minutos.
O EMISSOR ou RECETOR em cada grupo atuam num dos seguintes cenários. O OBSERVA-
DOR toma nota dos comportamentos e das reações.
Troque as funções para que todos tenham a oportunidade de interpretar o EMISSOR ou o 
RECETOR.

CENÁRIO 1: O RECETOR senta-se com os braços cruzados sobre o peito, a cabeça inclinada 
para baixo e bate os dedos rapidamente no braço.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENÁRIO 2: O RECETOR balança para trás e para a frente na cadeira, as mãos mudam de 
posição e brincam com o cabelo enquanto o EMISSOR fala sobre as suas férias.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENÁRIO 3: O EMISSOR senta-se na cadeira. O EMISSOR sorri e usa movimentos de braço e 
mão para descrever suas férias.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENÁRIO 4: O EMISSOR senta-se com as pernas cruzadas que saltam rapidamente para 
cima e para baixo. Olham para a janela/porta ou outra coisa qualquer na sala.

Antes de trocar de papéis, cada grupo reporta a todo o grupo:
Como se sentiu o RECETOR?
Como se sentiu o EMISSOR?
O que o OBSERVADOR reparou?
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Atividade 4.2.4 Características Vocais

Síntese e objetivos

•  Demonstrar como as variações nas características vocais mudam o significado da men-
sagem.

•  Praticar a variação do tom de voz, volume e ênfase para ver como muda o significado
•  Tomar consciência de como usar as características vocais de forma eficaz
•  Demonstrar como a ênfase que se coloca em algumas palavras de uma frase chama a 

atenção do ouvinte e mudam o seu significado

Duração & Material

Duração: 10 min
Materiais: Listas com as frases
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

EXERCÍCIO 1: Peça a diferentes voluntários para dizer cada uma das frases. Em cada uma 
das frases, especifique a característica vocal ou elemento não-verbal que devem alterar. 
Como é que o significado muda em cada caso?

1. “Quero uma fatia de pizza.”   
(1. tom neutro, 2. gritos, 3. com e sem linguagem corporal, 4. rapidamente,  
5. lentamente)

2.  „Sinto muito. Deixei cair o teu telemóvel e o ecrã rachou.”   
(1. tom de riso, 2. tom cerimonioso, 3. linguagem corporal defensiva,  
4. com muitas pausas)

3. „Parece que estás a achar isso difícil. Quer que eu ajude?”   
(1. rápido 2. lentamente, 3. gritando, 4. suavemente, 5. com um tom irritado,  
5. com um tom simpático).

Discuta como em cada um dos exemplos cada participante recetor pode ter chegado a uma 
conclusão diferente. Muitas vezes, a conclusão mais óbvia pode não ser a correta. Tem que 
considerar o contexto da interação em cada caso. Por exemplo, alguém pode parecer irrita-
do, mas pode não estar chateado contigo.
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EXERCÍCIO 2: O formador diz as seguintes frases enfatizando a palavra em negrito e dando a 
explicação do possível significado de cada frase:

COLOQUE ÊNFASE NA PALAVRA A NEGRITO

Não disse ao Rui que estava nervoso. 
Não disse ao Rui que estava nervoso. 
Não disse ao Rui que estava nervoso.
Não disse ao Rui que estava nervoso. 
Não disse ao Rui que estava nervoso. 
Não disse ao Rui que estava nervoso.
Não disse ao Rui que estava nervoso.

POSSÍVEL SIGNIFICADO

(Outra pessoa disse ao Rui que estava nervoso)
(Isto não aconteceu)
(Eu não disse, mas posso ter implicado isto)
(Não, mas posso ter contado à Maria ou João)
(Estava a falar de outra pessoa)
(Disse-lhe que ainda estás nervoso)
(Eu disse-lhe que enlouqueceste de medo)

Escreva a seguinte frase no quadro pedindo a cada participante que diga a frase colocando 
ênfase em uma palavra diferente de cada vez. Os participantes devem interpretar como o sig-
nificado muda para cada frase.

Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro.
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro. 
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro. 
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro. 
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro. 
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro.
Eu não disse que ele pediu emprestado o meu livro.

Em ambos os exercícios, podemos ver que, mesmo quando as palavras são as mesmas o 
significado muda dependendo das características vocais. Discuta como a forma como apre-
sentamos um tópico pode afetar a compreensão dos formandos e quais as possíveis conse-
quências.
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Atividade 4.2.5 Costas com costas & Cara a cara

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Tomar consciência do significado transmitido através de características vocais.
•  Reconhecer a importância das expressões faciais e da linguagem corporal.
•  Tomar consciência da necessidade de observar cuidadosamente a linguagem corporal.

Duração & Material

Duração: 10 min
Materiais: n/a
Organização da sala: Os participantes sentam-se em pares com bastante espaço entre os 
pares.

Desenvolvimento da atividade 

•  Decidam um tópico para falar. Deve ser algo pelo qual são realmente apaixonados (por 
exemplo, passatempo, desporto, um filme emocionante)

•  Tenham uma conversa sentados de costas um para o outro durante 2 minutos (se for 
online, desliguem as câmaras).

•  Depois virem-se e continuem a ter a conversa por mais 2 minutos, de frente um para o 
outro (se for online, liguem as câmaras).

•  Reparem como se sentiram em cada uma das duas situações.

 Questões para refletir:
•  Quando virou as costas, a falta de comunicação não verbal afetou a sua capacidade de 

comunicar com a outra pessoa? Se sim, como?
•  Que sentimentos sentiram quando comunicavam de costas viradas?
•  Quão importantes eram as características vocais do orador quando não se podia ver o 

corpo e a cara deles?
•  A comunicação presencial melhorou a sua capacidade de comunicar e compreender os 

sentimentos da outra pessoa? Se sim, como?
•  Como pode aumentar a sua consciência de mensagens não verbais que não pretende 

enviar?
•  Como pode saber como podemos interpretar mal as mensagens não verbais de outra 

pessoa?
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Exercício 4.2.6 Comunicação não verbal 
Coisas a ter em mente sobre os outros e sobre mim

Na coluna esquerda há sugestões sobre o que é geralmente visto como uma boa comunicação não-
-verbal. Tenha em mente que estas sugestões nem sempre se adequam a determinadas situações ou 
culturas. 
Na coluna direita, pode tomar nota do que lhe convém fazer quando se comunica com alguém. Depen-
dendo das dificuldades que possa ter, também pode escrever o que tentará fazer para melhorar a sua 
comunicação não-verbal.

Comunicação não verbal:
Sugestões e Variações

O que me convém e o que vou 
tentar fazer mais ou menos de...

Postura corporal: sentar-se de costas contra a 
cadeira ou inclinar-se ligeiramente para a frente 
transmite envolvimento.
Se deslizar devido a doença crónica ou restrições 
físicas, mude para uma cadeira mais apoiada, 
use almofadas para apoiar o seu corpo ou sugira 
sentar-se à mesa. Deixe a outra pessoa saber.
Se se atrapalhar quando estiver de pé, procure 
um lugar para se sentar.

Uso de gestos de mão e movimentos de braço 
para projetar uma presença dinâmica.
Se não usar gestos com as mãos e movimentos 
dos braços, tudo bem.
Se utilizar movimentos excessivos do braço ou 
tiver gestos involuntários, tente colocar as mãos 
nos bolsos ou apertar as mãos no colo ou na 
mesa.
Apontar o dedo na cara de alguém pode ser con-
siderado agressivo/rude.
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Mantenha as mãos no colo se estiver sentado, e 
mantenha-se de braços, perto do seu corpo, se 
estiver de pé.
Se mexer no cabelo, unhas ou outros objetos 
para ajudá-lo a relaxar ou a manter-se concentra-
do, tudo bem.
Evite mexer em partes do seu rosto, pois isto não 
é higiénico.
Dobrar os braços no peito ou colocar as mãos 
nas ancas pode transmitir defensividade ou 
agressividade.

Respeite a quantidade de espaço pessoal prefe-
rido pelos seus parceiros de comunicação. 
Ficar de pé ou sentar-se muito perto de alguém, 
está a invadir o seu espaço pessoal e isso pode 
fazer a outra pessoa sentir-se desconfortável. 
Ajuste a distância dependendo da sua familiari-
dade com a pessoa.

Apertos de mão quando se encontra com pes-
soas.
Se uma situação requer um aperto de mão, então 
faça-o com firmeza, mas não com muita força.
Lembre-se, um aperto de mão inesperado pode 
deixar algumas pessoas muito desconfortáveis. 

O contacto visual é desejável, mas também um 
assunto pessoal.
Algumas pessoas podem evitar o contacto visual 
enquanto outras podem olhar ou fazer contacto 
visual penetrante. Se tiver dificuldades com o 
contacto visual, pode olhar para a boca das pes-
soas para imitar o contacto visual, sem o fazer a 
si ou a outra pessoa sentir-se desconfortável.

Numa situação de grupo, alterne o contacto 
visual entre as pessoas presentes.
Se achar isto difícil, pode olhar apenas para uma 
pessoa (mas tenha em mente as suas necessi-
dades). Podia olhar sobretudo para um ponto na 
parte de trás da sala, olhar para as suas notas e 
olhar para as pessoas de vez em quando.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

102

Expressões faciais animadas e movimentos de 
cabeça podem projetar uma presença dinâmica.
Sorrir pode ser interpretado como um feedback 
positivo, mas não tem de sorrir a toda a hora. 
Evite rir quando as mensagens são sérias, mas 
lembre-se que algumas pessoas podem rir de 
nervoso. Se geralmente tem uma expressão 
facial neutra, tente acenar de vez em quando para 
transmitir interesse/compreensão. Mantenha o 
maxilar e os lábios relaxados. Respire fundo.

Module o seu tom vocal e volume para expressar 
entusiasmo e pontuar pontos-chave.
Algumas pessoas falam com uma voz monótona, 
por isso modular pode ser difícil.
Algumas pessoas podem ter uma voz aguda por-
que estão nervosas. Ajuste o seu volume (evite 
gritar ou sussurrar) dependendo da situação/
contexto. Respirar e relaxar ajudam a acertar o 
tom de voz. É importante falar devagar e numa 
voz firme e moderadamente alta.

Notas do formador:

Esta pode ser uma oportunidade, um momento de partilha. Se alguém sabe que a sua voz ou linguagem 
corporal não é congruente com o que quer projetar, pode decidir que é melhor revelar. Por exemplo: 

“Tenho tiques involuntários por causa da Síndrome de Tourette e mexo-me porque isto me ajuda a man-
ter-me concentrado” ou
“Tenho dificuldade em sentar-me direito na minha cadeira por causa da minha escoliose, mas, não te 
preocupes, estou a ouvir-te”.
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3. Competências eficazes de escuta 

Objetivos

•  Compreender a diferença entre ouvir e escutar
•  Compreender a importância da escuta ativa
•  Desenvolver competências de audição ativas
•  Compreender as barreiras à escuta eficaz

Conteúdo

•  Ouvir
•  Escuta ativa (sinais não-verbais e competências verbais)
•  Barreiras à escuta eficaz

Questões orientadoras

•  Qual é a diferença entre ouvir, escutar e escutar ativamente?
•  Quais são alguns dos sinais não-verbais que alguém escuta/ não escuta?
•  Por que é importante utilizar sinais ativos de escuta verbal e não-verbal?
•  Como é que estes sinais ativos afetam o fluxo de uma conversa?
•  O que pode acontecer a uma conversa quando um dos parceiros não está a fazer escuta 

ativa?

Atividades

•  Atividade 4.3.1 História de repetidor
•  Exercício 4.3.2 Diferenciar entre boas e más capacidades de escuta
•  Atividade 4.3.3 Parar de Ouvir
•  Atividade 4.3.4 Escutar com o corpo todo
•  Folheto 4.3.5 Escutar com o corpo todo
•  Folheto 4.3.6 RASA Escuta ativa
•  Atividade 4.3.7 Escuta ativa - encenação
•  Folheto 4.3.8 Competências verbais para a escuta ativa
•  Atividade 4.3.9 Basta ouvir!
•  Folheto 4.3.10 O que se deve e não se deve fazer na Escuta Eficaz
•  Atividade 4.3.11 Encenação: barreiras à escuta eficaz

Recursos

•  MTD Training (2010). Effective Communication Skills. MTD Training and Ventus Publishing 
ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Vídeo

Duração

1 heure 30 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Atividade 4.3.1 História de repetidor

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Tomar consciência do esforço necessário para realmente ouvir
•  Aprender a importância de realmente escutar antes de responder

Duração & Material

Duração: 5 minutos
Materiais: n/a 
Organização da sala: Idealmente sentado em círculo, mas não é essencial. 

Desenvolvimento da atividade

Cada jogador deve repetir a última frase do diálogo antes de adicionar outra frase à história.
Por exemplo:

Jogador 1: “Odiava estar em casa durante o confinamento do coronavírus!”

Jogador 2: “Odiava estar em casa durante o confinamento do coronavírus! Senti falta de ir 
ao ginásio.”

Jogador 3: “Senti falta de ir ao ginásio. Via televisão o dia todo e comia muito.”

Jogador 4: “Via televisão o dia todo e comia muito. Vou engordar sem fazer exercício e toda 
aquela comida!”

Os participantes devem processar com consciência o que foi dito. A repetição pode parecer 
um pouco tonta no início, mas esta atividade ajuda a quebrar o ciclo de “ouvir passivamente, 
responder aceitavelmente” e abraçar a tática mais eficaz de “escutar ativamente, responder 
conscientemente”.
Certifique-se de que todos participam. Se houver poucos participantes, dê duas voltas. Par-
tilhem impressões sobre a experiência.
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Boa e má escuta

Assinale o   se se tratar de uma boa competência de escuta e o   se for uma má competência de 
escuta.

Exercício 4.3.2 Diferenciar entre boas e más  
competências de escuta

A folha de exercício pode ser completada individualmente e depois discutida em grupo. Em alternati-
va, o formador pode demonstrar cada uma das competências ou comportamentos, e ajudar os partici-
pantes a assinalar se se trata de uma boa ou má competência.

Olhar para a pessoa que fala. 

Interromper a pessoa que fala 

Fazer um bom contacto visual.

Parecer interessado no que o outro está a dizer.

Estar distraído e olhar para coisas diferentes na sala.

Fazer um comentário que não tem nada a ver com a conversa.

Sorrir e acenar enquanto a pessoa fala.

Deslizar na sua cadeira.

Lembrar o que a pessoa disse e comentar.

Bocejar e esfregar os olhos. 

Terminar a conversa rapidamente.

Fazer perguntas que encorajem a pessoa a continuar a falar.
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Atividade 4.3.3 Parar de Ouvir

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Demonstrar as consequências emocionais de não ouvir
•  Sensibilizar para a importância da escuta ativa
•  Incentivar os participantes a praticarem melhores competências de escuta

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Temporizador 
Organização da sala: Os participantes sentam-se em pares com espaço entre os pares

Desenvolvimento da atividade

1. Divida o grupo em dois grupos de tamanho igual e leve um grupo para fora da sala. Ex-
plique que serão ouvintes na encenação e peça-lhes que parem de ouvir o parceiro após 
cerca de 30 segundos e que mostrem o seu desinteresse de uma forma óbvia.  

2. Diga ao outro grupo para pensar num assunto sobre o qual tem muito interesse e que 
se prepare para contar aos seus parceiros do outro grupo uma história significativa ou 
pessoalmente relevante sobre este tema. 

3. Traga o outro grupo de volta, coloque todos os participantes em pares e diga-lhes para 
começar. Observe o comportamento dos ouvintes e as reações dos oradores até ter a 
certeza de que cada orador percebeu o que está a acontecer. Pare as conversas neste 
momento e explique as instruções que foram dadas a cada grupo.

4. Facilite uma discussão em grupo com as seguintes questões: 
•  Quais foram os sinais de que o parceiro não estava a escutar?
•  Como é que isto fez o orador sentir-se?
•  Qual é a importância de escutar? 
•  Quais são os sinais de que alguém está realmente a escutar?
•  Como pode usar a escuta ativa para ter melhores interações?
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Atividade 4.3.4 Escuta com o corpo todo

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Entender o conceito de todo o corpo a escutar. 
•  Tomar consciência do que pode fazer com o seu corpo para mostrar que está a escutar 

ativamente.
•  Incentivar os participantes a praticarem melhores competências de escuta.

Duração & Material

Duração: 5 minutos
Materiais: quadro, marcadores, folhetos 
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

Escreva as seguintes palavras no quadro numa coluna (1): olhos, ouvidos, pés, boca, corpo, 
mãos, cérebro e coração. Faça duas colunas ao lado da lista de palavras.

Peça ao grupo para pensar em cada parte do corpo “O que é um sinal de que alguém não 
está a escutar?” (Coluna 2) e “O que podemos fazer sem falar para mostrar que estamos a 
escutar ativamente?” (Coluna 3).

Explique aos participantes que é importante que, como “ouvintes ativos” têm de ser “vistos” 
para estarem a ouvir. Os sinais não-verbais de escuta ativa envolvem escutar com o corpo 
todo e todos os seus sentidos, não apenas com os ouvidos. Está ciente do que está a fazer 
com a cabeça, olhos, boca, costas, mãos e pés e certifique-se de que o seu cérebro e cora-
ção estão a prestar toda a atenção.   
Dê aos participantes um FOLHETO “Escuta com o corpo todo” 4.3.5 e FOLHETO 4.3.6 
“RASA Escuta Ativa”.
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Imagem descarregada (e traduzida) a partir de 
http://5bblogger.blogspot.com/2015/12/whole-body-listening-were-working-on-it.html

Folheto 4.3.5
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Folheto 4.3.6

RECEBER 

ouvir e prestar atenção para entender o 
que alguém está a dizer.

APRECIAR

confirme que compreende o que foi dito. 
Use sons encorajadores, complemente ou 
adicione algo ponto de vista do outro.

SUMARIAR

o que ouviu 

APRESENTAR PERGUNTA

que mostra que está a prestar atenção. 
Interagir com o emissor torna a escuta 
mais interativa.

Em caso de dúvida – RASA!
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Atividade 4.3.7 Encenação de Escuta Ativa

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Praticar o uso de sinais não-verbais de escuta ativa
•  Ter em conta quão ativamente a audição afeta o falante e o ouvinte.
•  Incentivar os participantes à melhoria através da prática das competências de escuta

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Temporizador 
Organização da sala: Participantes sentam-se em pares com bastante espaço entre eles 

Desenvolvimento da atividade

Encenar uma conversa sobre um “filme favorito” em pares. 
Cada orador deve falar sobre o seu filme favorito durante 2 minutos. 
O ouvinte não deve falar enquanto o outro descreve o filme, mas deve pensar no que estão a 
fazer com o seu corpo e exibir sinais não-verbais de escuta ativa. 
Trocam de papéis. 
Discuta com todo o grupo: 

•  Como é que o foco no que fazer com o vosso corpo vos ajudou a ouvir melhor?  
•  Como se sentiram enquanto oradores?
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Exercício 4.3.8 Competências verbais para escuta ativa 
Algumas competências verbais de escuta ativa

Reforço Positivo Use feedback não-verbal como acenar com a cabeça. A dizer “uh huh”, 
“sim”, “aah” 

Comentários 
para desinibição

Ajude a aliviar o fluxo de conversa, por exemplo, “leve o seu tempo”, “por 
onde gostaria de começar?”

Perguntas Aber-
tas

Use perguntas que começam com: o quê, onde, quando, como, porquê. 
Perguntas abertas ajudam a pessoa que responde a elaborar e a usar mais 
palavras (em comparação com Perguntas Fechadas que normalmente 
obtêm uma resposta sim/não)

Esclarecimento Aguarde que o orador faça uma pausa para lhe pedir que explique algum 
aspeto do que disse. Dê ao orador a oportunidade de elaborar e esclarecer 
o que foi dito. Dê-lhe a oportunidade de identificar qualquer coisa que não 
esteja clara e de verificar a precisão do seu entendimento

Refletindo Concentre-se no conteúdo emocional da mensagem. Pode ser captado 
através do tom de voz, escolha de palavras, etc. Devolva o que foi dito e 
reflita para mostrar ao orador que entende o que ele sente sobre algo, por 
exemplo, “parece que estás frustrado com isso”. Refletir é afirmar ao emis-
sor e encoraja-os a elaborar mais ou aprofundar o tema. 

Reconhecimento Ouça e deixe que o orador diga o que ele quer dizer, mesmo que não con-
corde com isso. Reconheça a sua mensagem e não expresse o seu ponto 
de vista. Não significa que aprove ou concorde com as opiniões ou ações 
do orador. Permite ao orador sentir uma sensação de satisfação de ser 
compreendido.

Resumo Mostre que compreendeu escolhendo os pontos chave ou os mais impor-
tantes e retransmita-os de volta. Pode ser útil no final de uma discussão 
ou após uma longa pausa. Técnica útil com pessoas que falam muito ou 
que se prendem em detalhes desnecessários.  Recapitule sem julgamento 
ou soluções.

Parafrasear Reafirmar a mesma informação, usando palavras diferentes para refletir 
mais concisamente o que o orador disse.  Ao comunicar a sua compreen-
são do que o orador disse, permite que o orador “ouça” e se concentre nos 
seus próprios pensamentos. Permite ao orador ver que você está a tentar 
compreender a sua mensagem e perceções e encoraja-o a continuar a 
falar.

Silêncio Permita um pouco de silêncio, mesmo que pareça desconfortável. Propor-
ciona espaço para pensar, refletir e recuperar o foco.
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Atividade 4.3.9 Basta ouvir!

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Demonstrar como estar conscientes do que estamos a fazer com o nosso corpo ajuda-nos 
a concentrarmo-nos e a ouvir ativamente o que está a ser dito.

•  Praticar competências de escuta ativas não verbais e verbais.
•  Ouvir com a mente aberta e resumir o que foi dito de forma imparcial.

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: Temporizador 
Organização da sala: participantes sentam-se em pares com amplo espaço entre si 

Desenvolvimento da atividade

Antes da encenação, mostre aos formandos como se manter ativo fazendo perguntas men-
tais. Perguntas mentais são perguntas a fazer enquanto ouve. Demonstre com conversa de 
si para si, fazendo as perguntas em voz alta, por exemplo: 

•  Qual é o ponto chave que o emissor está a dar?
•  Como é que isto se encaixa com o que sei pela minha experiência?
•  O que pensa o emissor sobre este tema?
•  Porque me está a contar? 

1. O grupo senta-se em pares, virados um para o outro.
2. Um parceiro escolhe um dos 4 tópicos e fala durante 3 minutos sobre o que sente sobre 

o tema. Os tópicos a escolher são:
•  Todas as pessoas devem ter o direito a ter armas.
•  A pandemia COVID-19 foi criada por empresas farmacêuticas.
•  Os testes em animais devem ser proibidos.
•  As alterações climáticas são a maior ameaça que a humanidade enfrenta hoje.
3. O outro parceiro fica quieto enquanto o primeiro fala. Usam todo o corpo para ouvir. Não 

podem falar, o seu objetivo é apenas ouvir ativamente.
4. Depois dos três minutos, o ouvinte tem 1 minuto para recapitular o que o orador disse 

(não é para concordar, discordar ou debater, apenas para resumir sentimentos e opi-
niões). 

5. Os parceiros mudam de funções e repetem o exercício para que ambos possam falar e 
ouvir.
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Questões para refletir
•  Concentrar-se no que fazer com o corpo ajudou o ouvinte a ouvir melhor?  
•  Como se sentiram os ouvintes sobre não poderem partilhar as suas opiniões sobre o 

tema? Quão bem conseguiram manter a mente aberta? Quão bem ouviram?
•  O que sentiram os oradores sobre a capacidade dos seus parceiros de ouvirem com a 

mente aberta? A linguagem corporal dos seus parceiros comunicou o que sentiam sobre 
o que estava a ser dito?

•  Quão bem os parceiros de escuta resumiram as opiniões dos oradores? 
•  Como podemos usar a experiência deste exercício no trabalho?
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O QUE FAZER
(capacidades de escuta eficaz)

O QUE NÃO FAZER
(barreiras à escuta eficaz)

•  Falar menos, ouvir mais.
•  Concentrar-se no emissor e no que ele 

está a dizer.
•  Dar mensagens verbais e não-verbais de 

que está a ouvir.
•  Deixar o orador terminar antes de respon-

der.
•  Fazer perguntas abertas.
•  Estar atento ao que está sendo dito.
•  Abstrair a sua mente de outros pensa-

mentos.
•  Estar atento aos seus próprios preconcei-

tos.
•  Tentar ser imparcial e não-julgador.
•  Gerir as suas próprias emoções.
•  Empatizar e tentar entender o ponto de 

vista da outra pessoa.
•  Ouvir ideias, sentimentos e conteúdo.
•  Prestar atenção às pistas não-verbais do 

emissor.
•  Ser paciente.

•  Distrair-se com o ambiente imediato (ruí-
do e “desordem” verbal).

•  Distrair-se com os seus próprios pensa-
mentos, sentimentos e necessidades (in-
cluindo pensar no que vai dizer a seguir).

•  Estar desatento por causa do seu desin-
teresse pelo tema/assunto que está a ser 
discutido.

•  Identificar em vez de empatizar.
•  Simpatizar em vez de empatizar.
•  Deixar que as suas experiências passa-

das influenciem a sua reação ao orador 
ou à mensagem.

•  Ter preconceitos, vieses ou ideias pré-
-concebidas.

•  Ser julgador. 
•  Ter a mente fechada e eliminar novas 

ideias.
•  Ser competitivo ou argumentativo.
•  Dominar a conversa.
•  Interromper.
•  Terminar as frases do orador.
•  Tirar conclusões.

Exercíco 4.3.10 O que se deve e não se deve fazer na 
Escuta Eficaz
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Atividade 4.3.11 Encenação: barreiras à escuta eficaz

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Consciencializar que os hábitos podem ser obstáculos a uma escuta eficaz
•  Experimentar os efeitos da escuta ineficaz

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: n/a 
Organização da sala: assentos confortáveis

Desenvolvimento da atividade

Divida o grupo em pares e atribua as funções de emissor e recetor. O emissor pode discutir 
um assunto relacionado com o trabalho ou um tópico mais fácil, como o planeamento de 
uma festa de aniversário surpresa para um amigo. O recetor (ouvinte) deve apresentar ca-
pacidades de escuta ineficazes. Podem escolher entre a lista “O que não fazer” de barreiras 
para uma escuta eficaz do Exercício 4.3.10.
Alguns exemplos que são fáceis de interpretar são:
•  interrompendo e falando sobre a outra pessoa
•  terminando as suas frases 
•  ter uma mente fechada e ser argumentativo
•  sendo tendencioso, preconceituoso, julgador 

Deixe o par discutir por 3 minutos e, em seguida, discutir com todo o grupo:
•  Como se sentiu o emissor?
•  Se o comportamento ineficaz é algo que o ouvinte costuma fazer, o que pode mudar 

quando ouve alguém?
•  Quais são as consequências destas barreiras para o fluxo da conversa e para as suas 

relações com os outros? 
Dicas do formador: podem levar a mal-entendidos, pressupostos e conclusões imprecisas, 
quebras na comunicação e más relações interpessoais (tanto a nível profissional como 
pessoal)

Termine esta secção com um vídeo.
Que mostra um exemplo de utilização de competências de escuta ativa.     

https://youtu.be/fVvb_K6B_Ww
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4. Competências de fala eficaz

Objetivos
•  Aprender a expressar-se eficazmente
•  Compreender o poder da comunicação positiva, elogios e feedback construtivo
•  Diferenciar a comunicação formal e informal

Conteúdo
•  Expressar-se eficazmente
•  Comunicação Positiva
•  Elogios e feedback construtivo - dar e receber
•  Comunicação formal e informal

Questões orientadoras
•  Porque é importante falar com clareza, de forma concisa e concreta?
•  Como pode o uso de elogios ajudar na interação com os outros?
•  Qual é o valor de dar feedbacks construtivos?
•  Que efeito teria o uso errado da linguagem formal e informal num local de trabalho?

Atividades ligadas
•  Atividade 4.4.1 Instruções em floco de neve
•  Exercício 4.4.2 Os 7Cs de Comunicação Expressiva
•  Exercício 4.4.3 A Estratégia P-ABC
•  Atividade 4.4.4 Descrever um problema e usar Questões Abertas
•  Folheto 4.4.4 Formulário de observação para encenações
•  Atividade 4.4.5 Círculo de Elogios
•  Atividade 4.4.6 Elogio, Crítica ou feedback construtivo?
•  Folheto 4.4.7 Como dar e receber feedback construtivo
•  Atividade 4.4.8 Dar e Receber feedback construtivo
•  Atividade 4.4.9 Comunicação Formal ou Informal?
•  Atividade 4.4.10  Encenações: Nível de formalidade

Recursos
•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 

Manchester University Press.
•  Uttarakhand Open University BHMAECC-II, UNIT: 1 COMMUNICATION - INTRODUCTION, 

MEANING & DEFINITION
•  https://edexec.co.uk/the-seven-cs-of-communication/

Duração

Mínimo de 3 horas

https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
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Atividade 4.4.1 Instruções em Floco de Neve

Síntese e objetivos

•  Demonstrar como diferentes pessoas percebem a mesma informação de forma diferente.
•  Entender que os recetores têm necessidades diferentes e a capacidade de interpretar a 

informação recebida difere.
•  Demonstrar que instruir precisa de interação para ter sucesso.

Duração & Material

Duração: 5 minutos
Materiais: Um papel A4 em branco por participante
Organização da sala: O formador senta-se para que os participantes não possam ver o que 
está a fazer. Os participantes sentam-se de olhos fechados.

Desenvolvimento da atividade

Todos devem ter um papel A4 à frente deles.
O formador pede a todos que fechem os olhos e dá as seguintes instruções:
Ouçam atentamente as minhas instruções. As regras são: (1) sem espreitar e (2) sem pergun-
tas.
1. Peguem na vossa folha de papel e segurem-na à vossa frente. 
2. A primeira coisa que quero que façam é dobrar a folha de papel ao meio. (Pausa) 
3. Agora, rasguem o canto superior direito. (Pausa) 
4. Dobrem o papel ao meio novamente e rasguem o canto superior esquerdo da folha. (Pausa) 
5. Dobrem ao meio novamente. (Pausa) 
6. Agora rasguem o canto inferior direito da folha. (Pausa) 
7. Abram a última dobra que fez e, em seguida, dobre o papel longitudinalmente.
8. Arranquem o canto superior direito.
Agora, abram os olhos e os papéis. Se eu fizesse um bom trabalho de comunicação e tu fizes-
ses um bom trabalho a ouvir, os nossos papéis estariam exatamente iguais! Segurem a vossa 
folha para que todos vejam e comparem o resultado final. 
Facilitar a discussão: 
Pergunta porque é que o papel de ninguém é exatamente igual ao teu? Provavelmente terá 
respostas como: “Não nos deixaste fazer perguntas!” ou “As instruções não foram claras!”
Assinale que, apesar de ter dado as mesmas instruções a todos, os resultados são diferen-
tes. O que é que isto significa?
Parte do processo de comunicação (e de ser um bom comunicador) é reconhecer que as 
pessoas podem precisar de receber informações de diferentes maneiras para serem bem-su-
cedidas. Se o objetivo desta atividade era realmente fazer com que os flocos de neve (resul-
tado esperado com os papéis) de todos fossem exatamente iguais, que alterações poderiam 
ter sido feitas nas instruções?
Perguntem ao grupo se acham que os resultados teriam sido melhores se mantivessem os 
olhos abertos ou se lhes permitisse fazer perguntas.
Este é um grande exercício para ajudar as pessoas a entender que todos ouvimos e inter-
pretamos as coisas de forma diferente, mesmo que nos seja dada exatamente a mesma 
informação.
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Exercício 4.4.2 Os 7Cs de Comunicação Expressiva

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/
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LISTA DE VERIFICAÇÃO  
DE COMUNICAÇÕES EXPRESSIVAS

PONTOS A CONSIDERAR
1. Claro O propósito da minha comunicação está claro?

Evitei palavras e frases complexas?

Evitei uma linguagem confusa?

Existem apenas 1 ou 2 ideias por frase?

2. Conciso Evitei palavras e frases que não acrescentam o significado?

Evitei repetir o mesmo ponto várias vezes ou de formas diferentes?

Evitei expressões com muitas palavras?

3. Concreto As minhas mensagens são específicas e diretas ao ponto?

Dei detalhes suficientes (mas não muitos), apoiado em factos e números?

Usei frases que não podem ser mal interpretadas?

4. Correto Já verifiquei se a minha apresentação tinha erros ortográficos?

Os meus factos e números estão corretos? Posso apoiá-los se me ques-
tionarem? 

O meu nível de linguagem é adequado para o público?

Os termos técnicos usados são adequados para o nível de conhecimento 
do público? Evitei o jargão?

5. Coerente As minhas mensagens estão organizadas com uma lógica? Fazem senti-
do e fluem logicamente de uma para outra?

Os meus pontos estão ligados e são relevantes para o tema principal?

O meu tom é consistente?

6. Completo Dei toda a informação necessária?

Incluí uma "chamada à ação"? Os recetores sabem exatamente o que se 
espera deles?

7. Cortês A minha comunicação é amigável, aberta, honesta e educada?

Mostro respeito pelos sentimentos do recetor? 

Mantive o ponto de vista do recetor em mente?

Sou empático com as suas necessidades?

Se estou a dizer algo negativo, estou a dizê-lo de uma forma delicada?
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“Qual é o objetivo do que está  
a comunicar?” 
“Qual é a mensagem mais importante que 
quero passar?”

“É este o momento/lugar certo para falar 
sobre o tema?”
“O que é que o recetor já sabe sobre o 
tema?” (pergunte-lhes)

“Qual é o estilo de comunicação do recetor?” 
“Quais são as necessidades de comunica-
ção do recetor?” 
“Como posso reforçar a minha mensagem 
com recursos visuais, exemplos, repetição?” 

“Que exemplos podem ajudar a demonstrar 
que o tema é relevante para as suas vidas?”

Preparar mentalmente o que quer expres-
sar. Definir prioridades & organizar a infor-
mação (do mais para o menos importante)

Reconhecer o tipo de escuta que o recetor 
pode dedicar, dependendo do conteúdo, 
do grau de conhecimento sobre o tema & o 
nível de atenção & interesse.

Escolha o registro linguistico & o estilo de 
comunicação mais adequeado ao recetor, 
conteúdo, contexto, tempo disponível & 
objetivo da interação.

Entusiasmo precisa de ser comunicado. 
Pense em formas de manter a sua atenção 
e aumentar o seu entusiasmo sobre o 
tema. É provável que os outros também se 
entusiasmem.

Exercício 4.4.3 A Estratégia P.R.E.E.
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Atividade 4.4.4 Descrever um problema e usar perguntas abertas  

Síntese e objetivos

•  Praticar descrevendo uma situação problemática de forma clara e concisa usando  
a estratégia PREE e os sete Cs

•  Explorar e refletir sobre um problema e gerar as suas próprias soluções 
•  Usar escuta ativa e refletir com questões abertas para facilitar uma discussão

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Materiais: Formulários de observação para os observadores
Organização da sala: participantes sentam-se em grupos de 3.

Desenvolvimento da atividade

OS PAPÉIS
O emissor: O papel do emissor é explorar e refletir sobre o problema a partir da sua perspe-
tiva pessoal. Escolha um desafio no local de trabalho com o qual está a ter dificuldades (por 
exemplo, uma questão relacionada com o seu papel de trabalho ou uma questão relacionada 
com um colega de trabalho que está a dificultar-lhe as coisas). Prepare a sua descrição 
utilizando a estratégia PREE e tenha em mente os 7 Cs de comunicação ao expressar o seu 
problema. Permita que o foco esteja em si e deixe o seu reflexo fluir naturalmente, sendo 
guiado pelo ouvinte ativo.
O ouvinte ativo: O papel do ouvinte ativo é ouvir com presença e foco. Ouça com todo o cor-
po, seja curioso, observe, parafraseie o que ouve e guie o emissor com perguntas abertas. 
Tenha em mente: faça perguntas abertas para apoiar a reflexão do emissor; não ofereça 
conselhos; permita que o emissor reflita e explore soluções.
O observador: O papel do Observador é observar o processo sem falar. Faça observações 
de uma perspetiva externa, veja e ouça coisas que o ouvinte e o emissor podem não fazer. 
Tenha em mente: mantenha-se em silêncio; observar e tomar notas sobre o que vê e ouve; 
observe a utilização de perguntas abertas e os seus efeitos sobre o emissor; depois do emis-
sor terminar, partilhe as observações com os outros.
INSTRUÇÕES
Passo 1: O observador mantém o tempo. Cada rodada deve demorar 5 minutos. 
Passo 2: O emissor descreve a situação desafiante. O ouvinte ativo só faz perguntas em 
aberto. 
Passo 3: No final de cada ronda o observador partilha as suas observações (1-2 minutos).

Repita os passos de 1 a 3, trocando papéis, para que todos tenham oportunidade de ser: o 
emissor, o ouvinte e o observador.

Questões orientadoras
•  O que aconteceu durante o exercício?
•  Qual foi a sensação de ser o observador?
•  Qual foi a sensação de ser o emissor?
•  Qual foi a sensação de ser o ouvinte ativo?
•  O que aprendi sobre mim?
•  Como posso aplicar os conhecimentos adquiridos neste exercício?
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Folheto 4.4.4 Folha de observação para encenações
Utilize este formulário para registar observações sobre as técnicas de comunicação utilizadas durante 
as encenações. Anote exemplos específicos de capacidades de comunicação eficazes e ineficazes. 
Preste atenção tanto às competências verbais como não-verbais (por exemplo, linguagem corporal, 
utilização da voz, estilo de questões).

Competências de Comunicação  
Ineficazes e efeito no parceiro

Competências de Comunicação  
Eficazes e efeito no parceiro
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Atividade 4.4.5 Círculo de Elogios  

Síntese e objetivos

•  Praticar dar e receber elogios
•  Aprender o que é difícil e como os elogios podem ser utilizados 

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: quadro branco/flipchart e marcadores
Organização da sala: Os participantes sentam-se em círculo

Desenvolvimento da atividade

1. Brainstorm com o grupo e faça duas listas:
1. Elogios que receberam no passado
2. O que costumam sentir ou fazer quando recebem um elogio.

Incluir comportamentos não-verbais, que acompanham a resposta, por exemplo, corar, evitar 
o contacto visual, torcer as mãos, mexer em joias, etc. Cuidado com exemplos de negação 
“Oh, não foi nada!”, devolvendo o foco “Oh, o seu é absolutamente perfeito!” ou a rejeição 
“Não me parece. Só estás a dizer isso para me fazer sentir bem!”

2. Recolha feedback e discuta: Pode sentir-se inadequado ou envergonhado. 
Podes corar, descartá-lo ou fazer parecer que não é nada grande. Normalmente, um elogio 
faz-nos sentir bem e sabemos que estamos a fazer algo bem. Algumas pessoas podem 
ter dificuldade em elogiar. Não sabe bem como dizê-lo para que não soe estranho ou con-
descendente. É importante elogiar as pessoas que está a treinar e vamos praticar a dar e 
receber elogios.

3. Pratique tanto o dar como o receber elogios. 
Incite os participantes a escrever algumas ideias gerais no quadro (por exemplo, sobre 
aparência, uma conquista, a forma como fizeram alguma coisa, algo sobre o seu comporta-
mento, a forma como se defendem, a forma como sorriem).  Destaque o valor da utilização 
de declarações de ‘Eu’, por exemplo, “Eu acho que trabalhas muito”, “Gosto do teu sentido de 
humor”, “Agradeço a forma como me deixas participar”.
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Peça a todos para:

a) Pensar brevemente em algo que honestamente gostem ou apreciem sobre a pessoa à sua 
direita. Pode ser algo pequeno, mas deve ser específico e sincero.

b) Em seguida, reveze-se expressando este elogio sincero à pessoa à sua direita, lembran-
do-se de se certificar de que a sua linguagem corporal corresponde à mensagem que está a 
dar.
Sugiro que se alguém estiver nervoso, deve respirar fundo algumas vezes.
A pessoa que recebe o elogio deve tentar manter o contacto visual com quem dá, e:

•  decidir se o elogio foi sincero
•  dizer, “Obrigado” e ter um momento para notar como se sente e interiorizar o elogio
•  dizer outra coisa, se quiserem.

Devem então virar-se para a próxima pessoa e continuar a ronda. Quando o círculo estiver 
terminado, discuta as reações.

Questões para refletir
•  Qual foi a sensação de ser um emissor do elogio?
•  Qual foi a sensação de ser um recetor do elogio?
•  O que aprendi sobre mim?
•  Como posso aplicar os conhecimentos deste exercício?
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Atividade 4.4.6 Elogio, Crítica ou feedback construtivo? 

Síntese e objetivos
•  Aprender a diferenciar os 3 tipos de feedback.
•  Reconhecer o impacto positivo e negativo do feedback no recetor.

Duração & Material
Duração: 20 minutos
Materiais: quadro branco/flipchart e marcadores
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade
Discuta a diferença entre os 3 tipos de feedback e peça aos participantes que deem um 
exemplo de cada:
•  O feedback positivo (elogio) proporciona validação e afirmação das nossas ações/com-

portamentos. Aumenta a confiança e a autoestima.
•  O feedback negativo (crítica) é crítico, negativamente avaliativo e muitas vezes acusató-

rio. Tende a derrubar alguém pelas suas falhas percebidas do que ajudá-lo a reparar. 
•  O feedback construtivo (feedback negativo dado de forma útil) fornece informações so-

bre o desempenho com exemplos específicos e concretos. É uma base para melhorar as 
competências e adaptar comportamentos.

Leia as seguintes declarações em voz alta – uma de cada vez. Use diferentes tons de voz 
para ajudar verdadeiramente os participantes a diferenciar o significado pretendido de cada 
frase. Deixe alguns segundos para que os participantes decidam se a declaração é um elo-
gio, crítica ou feedback construtivo.

1. Estás fantástica hoje.
2. A tua secretária está uma confusão. Estás a tentar cultivar o teu próprio jornal?
3. Reparei que tem vindo tarde nos últimos dias.
4. Quantas vezes tenho de lhe dizer como arquivar estes documentos?
5. Adoro o teu casaco novo.
6. Funcionaria melhor se eu pudesse explicar a minha versão da história em voz alta antes 

de fazer perguntas. 
7. Melhoraste muito desde a tua primeira semana. 
8. Achei difícil aceitar este produto porque era complicado. 
9. Estás sempre a falar de mim com o João. Para!
10. Gostava muito mais quando podíamos escolher as tarefas em vez de sermos designa-

dos para uma. 
Discuta as diferentes formas de reagir ou responder de forma diferente aos elogios, críticas 
e feedbacks construtivos. Escreva os sentimentos que os participantes partilham sobre os 3 
tipos de feedback.
Como se sente quando os outros criticam o seu trabalho? 
Responde de forma diferente a feedbacks construtivos? Porquê?
Já criticou alguém? O que aconteceu? Como se sentiu?
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Folheto 4.4.7 Como dar e receber feedback construtivo
Dar feedback construtivo

Primeiro, determine se é necessário. O que pode parecer um problema um dia pode ser corrigido por 
si mesmo no próximo. Dê um passo atrás e determine se o problema, fraqueza ou resultado vale o 
feedback. Se não valer, pode correr o risco de stressar desnecessariamente o participante. Identifique 
o que quer que a conversa alcance. Espera que depois mude o comportamento? É a altura certa para 
uma conversa produtiva ou não? 

Prepare-se de antemão. Para que o feedback seja construtivo, é necessário dar exemplos concretos e 
fornecer o seu feedback com a maior atenção e delicadeza possível. Recolha de factos: utilize exem-
plos, dados e outras provas verificáveis para fundamentar as suas alegações sobre a fraqueza ou 
comportamento da pessoa. Autoavalie-se para saber se tem alguma responsabilidade nesse proble-
ma. Faça um brainstorm de soluções para o problema. Pode guiar a pessoa para uma resposta para 
o problema, e em caso afirmativo, é uma resposta produtiva? Se a pessoa agir com base na sugestão, 
ela e a sua relação de trabalho melhorarão? 

Feedback construtivo em 4 passos simples

1. O micro-sim. Comece com uma pergunta curta, mas importante, para que o cérebro 
saiba que o feedback está a chegar. A pessoa pode responder sim ou não (autonomia!) 

2. Dê o seu ponto de vista. Sem palavras obscuras. Apenas exemplos reais e dados con-
cretos. Seja específico, objetivo e profissional. Concentre-se no trabalho, não na pessoa. 

3. A declaração de impacto. Explique como os dados o afetaram. Seja honesto e real. 

4. Termine com uma pergunta. Envolva a mensagem de feedback com uma pergunta, 
cria compromisso em vez de conformidade. Explique claramente que se trata de uma 
questão de formação solucionável, criando uma situação de resolução de problemas. 
Mostre à pessoa que está disponível para ajudar.
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Receber feedback construtivo

Muitas vezes, pode reagir de forma defensiva, raiva ou até mesmo atacar a pessoa que dá o feedback 
construtivo. Tem de reconhecer o valor da crítica construtiva. Ajuda a manter relações saudáveis e 
melhora a forma como fazemos ou falamos. 

1. Pare a sua primeira reação                                                                                                         
Antes de fazer alguma coisa: pare e tente não reagir! Demore pelo menos um segundo para parar a 
sua reação. Um segundo é tempo suficiente para o seu cérebro processar uma situação. Nesse mo-
mento, pode evitar uma expressão facial desprezível, uma resposta zangada e pode ficar calmo.

2. Lembre-se do benefício de obter feedback. 
Os benefícios de receber feedback construtivo são melhorar as suas competências, produto de traba-
lho e relacionamentos. Ninguém é perfeito. Como seres humanos, somos todos propensos a erros e 
fraquezas. Lembrar-se disto irá ajudá-lo a acolher feedback construtivo, o que pode ajudá-lo a apren-
der e desenvolver novas competências. O feedback construtivo desempenha um papel significativo 
nesse processo de crescimento.

3. Ouça para entender como pode melhorar. 
Ouça atentamente o feedback dado. Permita que a pessoa partilhe por completo os seus pensamen-
tos, sem interrupção. Quando terminar, repita. Por exemplo: “Ouço-te dizer que queres que eu tenha 
mais cuidado nas discussões em grupo porque muitas vezes interrompo os outros, certo?” Neste 
ponto, evite analisar ou questionar a avaliação da pessoa; em vez disso, concentre-se apenas em 
compreender os seus comentários e perspetiva.

4. Faça perguntas para desconstruir o feedback.
Dê tempo para processar o feedback. Pode precisar de esclarecimentos e pode querer partilhar a 
sua perspetiva. Evite envolver-se num debate; em vez disso, faça perguntas para chegar à raiz das 
questões reais que estão a ser levantadas e possíveis soluções para as abordar. No exemplo acima, 
algumas questões para desconstruir o feedback podem ser:

•  Procure exemplos específicos para ajudar a entender a questão: “Sou bastante falador, mas podes 
partilhar quando é que na última reunião achas que interrompi?”

•  Reconheça o feedback que não está em causa: “Tens razão, eu cortei a palavra enquanto ele estava 
a falar e mais tarde pedi desculpa por isso.”

•  Tente entender se esta é uma questão isolada (por exemplo, um erro que cometeu uma vez): “Já 
reparaste se eu interrompo outras pessoas?”

•  Procure soluções concretas para abordar o feedback: “Adoraria ouvir as tuas ideias sobre como 
lidar com isto de forma diferente no futuro.”

5. Desenvolva uma estratégia e tome medidas.
Isto significa olhar para os factos apresentados, o problema expresso e planear uma forma de melho-
rar a situação. Antes de agir no seu plano, partilhe-o com a pessoa que lhe deu o feedback para ver se 
ele podia ser melhorado. 
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Atividade 4.4.8 Dar e receber feedback construtivo 

Síntese e objetivos

•  Praticar dando feedback construtivo.
•  Praticar o feedback desconstruído.

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: Folheto sobre dar e receber feedback construtivo, tiras de frase
Organização da sala: os participantes sentam-se em pares para a encenação

Desenvolvimento da atividade

Registe as seguintes declarações em tiras de papel:

1. Queres dizer ao teu participante que eles chegaram tarde 3 dias seguidos.
2. Queres dizer ao teu par/colega que eles ficaram bastante zangados na reunião de ontem 

e isso perturbou toda a gente.
3. Queres dizer ao teu participante que o espaço de trabalho dele está sempre uma confu-

são e ele tem de o limpar todos os dias.
4. Queres dizer ao teu par/colega que ele tem cometido o mesmo erro no sistema de arqui-

vo nos últimos dias e que tens estado a corrigir o trabalho dele.
5. Ouviste um boato sobre ti e sabes que foi essa pessoa que o começou.
6. Queres dizer ao teu participante que as conversas secundárias que ele continua a ter 

enquanto estás a apresentar são realmente chatas para ti e para os outros que não se 
conseguem concentrar.

7. Queres dizer ao teu colega que ele continua a beber o teu sumo que está no frigorífico 
comum.

Divida o grupo em pares e dê a cada um dos pares uma tira com uma declaração.
A pessoa que dá o feedback construtivo deve usar os 4 passos.
A pessoa que recebe o feedback deve desconstruir o feedback.
Reserve 5 minutos para as encenações. Redistribua as tiras com frases e os participantes 
podem fazer uma segunda encenação, mas certifique-se de que trocam papéis como emis-
sor e recetor.
Se os participantes estiverem dispostos, podem voluntariar-se para apresentar os seus 
diálogos ao grupo.

 Questões orientadoras:
•  Foi fácil dar o feedback de forma construtiva? Porquê ou porque não?
•  Como se sentiu ao receber feedback sobre o seu desempenho desta forma? A sua reação 

seria diferente se fosse criticada?
•  Encontrou uma solução ou um plano?
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4.4 Comunicação formal e informal
Diferentes níveis de formalidade na expressão verbal devem ser usados em função da circunstância e 
das pessoas que comunicam. 

Linguagem informal: é a comunicação casual usada para a comunicação geral entre pessoas familia-
res. Trata-se de uma comunicação sem obrigações ou restrições e é baseada em relações pessoais. 
Num ambiente de trabalho, a comunicação informal é usada quando se fala com colegas de trabalho 
com os quais se tem uma relação descontraída e com todos os seus colegas de trabalho fora do es-
critório. Podem ser utilizadas versões de palavras encurtadas, bem como gíria.

Linguagem formal: é utilizada na comunicação de informações oficiais com outros. Num ambiente de 
trabalho, a comunicação formal mostra um nível de respeito e educação. As palavras são pronuncia-
das corretamente e não é utilizada gíria. É uma comunicação necessária quando se fala com superio-
res/gestores/autoridades, apresentando trabalho aos colegas, dando instruções aos colegas, falando 
com clientes, falando ao telefone, em comunicação escrita e por e-mail. 

Na maioria dos ambientes de trabalho, uma mistura de linguagem formal e informal é usada ao longo 
do dia, dependendo da posição da pessoa com quem está a comunicar e da sua relação com ela. Tor-
na-se uma questão de julgamento pessoal decidir que tipo de comunicação usar e quando. Quando 
alguém usa o tipo errado de linguagem na comunicação no local de trabalho, pode causar problemas 
e ofensas.

Às vezes podemos falar formalmente com alguém numa reunião em frente a outros colegas/clientes 
e depois mudar para conversa informal. Por exemplo, você pode ter uma relação descontraída e ami-
gável com o seu gestor com quem normalmente usa linguagem informal, mas se você estiver numa 
reunião com essa pessoa geralmente, por respeito à situação formal, você mudaria para linguagem 
formal.

Isto depende da cultura, uma vez que algumas culturas não enfatizam posições de hierarquia. Em to-
dos os casos, temos de nos familiarizar com o local de trabalho e com os colegas antes de sabermos 
quando é apropriado utilizar a linguagem informal. 
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Atividade 4.4.9 Comunicação Formal ou Informal?  

Síntese e objetivos

•  Distinguir entre comunicação formal e informal
•  Sensibilizar para a comunicação adequada num local de trabalho

Duração & Material

Duração: 10 minutos
Materiais: n/a
Organização da sala: n/a

Desenvolvimento da atividade

O formador lê a lista ou imprime-a como uma atividade. Pode ser útil apresentar exemplos 
com diálogos imaginários. Os participantes terão de distinguir se as seguintes formas de 
comunicação são formais ou informais (nota: algumas podem ser ambas, dependendo das 
pessoas/contexto):

rumor
mexerico
conversa sobre o fim de semana
piada com muita gíria
reunião de trabalho
conversa cara-a-cara
preenchimento de formulário
relatório escrito
conversa nas redes sociais
relatório verbal
memorando da empresa
telefonema para um amigo
chamada telefónica para um cliente
pedido de licença por doença

instruções verbais para uma equipa pela 
qual é responsável
carta com um novo procedimento político
carta de reclamação
email
newsletter, boletins 
apresentação em seminário de trabalho 
para os seus colegas
apresentação em conferência
conversa durante a pausa de café em 
conferência
entrevista de emprego
chamada de vídeo com um primo
chamada de vídeo com funcionários
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Atividade 4.4.10 Encenação de nível de formalidade

Síntese e objetivos

•  Tomar consciência do diferente nível de formalidade exigido em várias situações.
•  Praticar a utilização da linguagem formal encenando situações de trabalho.

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Materiais: n/a
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

•  Peça aos participantes que trabalhem em pares para criarem diálogos para os diferentes 
cenários de conversação listados abaixo. 

•  Os cenários são uma mistura de situações que podem exigir linguagem formal ou infor-
mal. 

•  Cada par atua nos seus diálogos e pede que os outros participantes forneçam feedback. 
•  Os outros participantes avaliam se foi usado o tipo certo de linguagem (claro que devem 

dar feedback construtivo!) O que poderia ser melhorado ou alterado?

Cenários:  

1. Um colega de trabalho convida outro para um evento social fora do escritório.
2. Um supervisor pede a um empregado que organize uma reunião rápida do pessoal em 10 

minutos.
3. Você diz à pessoa para quem está a ser par de referência que não está satisfeito com o 

trabalho dela e que esta já se atrasou 3 dias seguidos.
4. Uma conversa com uma pessoa que está a dar co-formação sobre uma máquina de café 

avariada há duas semanas.
5. Uma chamada para a empresa da máquina de café pedindo-lhes que venham reparar a 

máquina de café.
6. Um gestor diz ao empregado que não cumpriu um prazo para terminar um projeto/tarefa 

importante.
7. Um funcionário convida o supervisor para um evento social fora do escritório.
8. Você informa a pessoa para quem está a ser par de referência que ela vai receber uma 

oferta de emprego a tempo inteiro na empresa.
9. Uma conversa telefónica com um cliente sobre um atraso na entrega do produto que este 

comprou.
10. Depois de ser um par de referência de uma pessoa durante 6 meses, pergunte ao seu 

supervisor se pode tentar co-formação com ela.
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5. Comunicação interpessoal eficaz

Objetivos

•  Aprender sobre comunicação interpessoal
•  Melhorar as competências de conversação
•  Tomar conhecimento das razões para a quebra de comunicação
•  Ser capaz de modificar uma mensagem ao comunicar com diferentes tipos de pessoas e 

estilos de comunicação

Conteúdo

•  Básicos de conversação
•  Reparação da falha de comunicação

Questões orientadoras

•  Como é que as dificuldades em começar, manter ou pôr fim a uma conversa afetariam a 
integração de um formando num local de trabalho?

•  Como reparar falhas de comunicação?
•  Como modificar a comunicação com pessoas que têm várias necessidades de comunica-

ção?

Atividades ligadas

•  Atividade 4.5.1 Conhecer os outros e ter uma conversa
•  Atividade 4.5.2 Tomada de vez equilibrada
•  Exercício 4.5.3 Fatores de distorção que conduzem a falhas de comunicação ou a quebra 

de comunicação
•  Atividade 4.5.4 Modificação de mensagem
•  Atividade 4.5.5 Resolução de uma disputa no local de trabalho

Recursos

•  MTD Training (2010). Effective Communication Skills. MTD Training and Ventus Publishing 
ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Wertheim, E. G. Ph.D. The Importance of Effective Communication, Northeastern Universi-
ty, College of Business Administration. Baixado em 12/12/21 de  
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf

Duração

1 a 2 horas

https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf
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Atividade 4.5.1 Conhecer os outros e ter uma conversa

Síntese e objetivos

Para desenvolver e praticar competências básicas de conversação:
•  Apresentar-se
•  Iniciar uma conversa
•  Juntar-se a uma conversa iniciada por outros
•  Manter uma conversa
•  Tomada de vez equilibrada
•  Manter-se no tópico e mudar de tópico
•  Terminar uma conversa

Duração & Material

Duração: depende de quantas competências trabalha
Materiais: Gráficos
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

O procedimento é o mesmo para todas as competências:

1. Coloque os passos num gráfico.
2. Planeie e discuta cada passo. 
3. Modele os passos demonstrando a sequência mobilizando os participantes como 

outros intervenientes no papel. Pense em voz alta para demonstrar auto-conversa posi-
tiva, por exemplo, ″Aquele colega de trabalho parece agradável e amigável. Gostaria de 
conhecê-lo, vou apresentar-me″. Pegue o feedback e discuta.

4. Os formandos voluntariam-se para interpretar os cenários. Após cada encenação, deve 
ser fornecido feedback.

Ao interpretar cada uma das competências, pense em cada um dos estilos de comunicação 
e discuta como acomodar, ajustar e definir limites, etc. quando fala com uma pessoa com 
cada um dos diferentes estilos de comunicação.
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Competência 1 – Apresentar-se
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Decida se quer co-
nhecer a pessoa. Discutir porque os participantes podem querer conhecer uma pessoa

2. Decida se é uma 
boa altura

Discuta a adequação da situação. Discuta as pistas verbais e não-ver-
bais a procurar. Quando é a hora e o lugar certos para se apresentar? 
Por exemplo, quando a pessoa não está a comprar algo ou com outra 
pessoa.

3. Caminhe até a 
pessoa. Cuidado com a distância adequada 

4. Apresente-se. Brainstorm formas de se apresentar. “Olá, o meu nome é...”, “Olá, és novo 
aqui. Eu sou...”

5. Aguarde que a pes-
soa lhe diga seu 
nome. Se não lhe 
disser, pergunte.

Discutir formas apropriadas de perguntar o nome a uma pessoa

CENÁRIOS SUGERIDOS:

Programa de formação: Há uma nova pessoa no seu grupo

Pausa no trabalho: você entra na cozinha e encontra uma mulher desconhecida sentada à mesa a 
beber café. 

Trabalho: Um novo colega começa no departamento ao lado do seu. 
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Competência 2 - Estabelecer uma conversação
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Cumprimente a 
outra pessoa.

Brainstorm de formas de dizer “olá”.
Discutir a adequação da saudação não-verbal, por exemplo, apertar as 
mãos, beijar, abraçar, high-5 etc.
Discutir a adequação da situação. Quando é a hora e o lugar certos para 
começar uma conversa?

2. Faça conversa 
fiada.

Brainstorm de temas de conversa fiada (por exemplo, o tempo, o tráfego, 
o desporto, as notícias).

3. Decida se a pessoa 
está a ouvir.

Discutir as pistas verbais e não-verbais a procurar, por exemplo, o regres-
so da saudação, expressão interessada.

4. Traga um tema 
principal para a 
conversa. 

Discutir alguns bons tópicos para falar para “quebrar o gelo”. Pode ser 
útil para alguns formandos perceber o que podem ser possíveis tópicos 
de conversa.

CENÁRIOS SUGERIDOS:

Programa de formação: vê um colega que não vê há muito tempo.

Pausa no trabalho: vê o novo colega sentado a almoçar sozinho. 

Trabalho: A pessoa na mesa ao lado da sua pára de trabalhar e faz um alongamento. 
A caminho do trabalho, vê um dos seus colegas no comboio.
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Competência 3 - Participar numa conversação iniciada por outras pessoas
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Decida se quer 
participar

Os participantes devem decidir se realmente
querem participar

2. Decida o que dizer Sugerir coisas possíveis para dizer:
“Pode mais uma pessoa juntar-se à conversa?”
“Não faz mal se eu me juntar?”
“Olá, o meu nome é... Posso juntar-me a vocês? 

3. Escolha um bom 
momento.

Discutir como escolher um bom momento: durante uma rutura na con-
versa ou atividade 

4. Diga de forma ami-
gável e assertiva.

CENÁRIOS SUGERIDOS:

Programa de formação: Peça para participar num jogo de cartas na pausa do almoço.

Pausa no trabalho: Junte-se a um grupo envolvido em conversas sobre o que fizeram no fim de semana. 

Trabalho: Junte-se a um grupo envolvido em conversas sobre um problema de trabalho.

Competência 4 - Manter uma conversação
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Diga o que quiser. Brainstorm de formas de introduzir um tópico, por exemplo, trazer algo 
que viu ou fez, em algum lugar onde foi, algo que aconteceu.
Discuta a adequação da situação. É a hora e o lugar certos para começar 
este tópico? É a pessoa certa?

2. Pergunte à outra 
pessoa o que 
pensa.

Brainstorm de formas de fazer perguntas, formas de encorajar a outra 
pessoa a expressar a sua opinião.

3. Ouça o que a outra 
pessoa diz.

Discuta as pistas verbais e não-verbais para procurar expressões faciais, 
postura corporal, palavras específicas. Use competências de escuta 
ativa.

4. Diga o que pensa. Respondendo à outra pessoa: adicionar novas informações, fazer per-
guntas, dar um exemplo relacionado com a sua experiência/conhecimen-
to, concordar ou discordar.
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Competência 5 - Manter conversação de forma equilibrada
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. O tempo utilizado 
deve ser partilhado 
de forma igual e 
equilibrada.

O que acontece se não for?
Não tentar dizer muito ao mesmo tempo. Quanto menos disser, mais se 
lembrarão.
Procurar sinais de que estão mesmo a ouvir.

2. Os tópicos devem 
ser partilhados de 
forma igual e equi-
librada.

O que acontece se não for?
Tentar provar o seu ponto de vista na sua vez. 
Limitar um único tópico por cada volta.

3. Afirme o seu direito 
de tomar a sua vez 
de falar.

Quando sentir que recebeu informações suficientes e quer responder, 
procurar um ponto adequado onde possa interromper.
Pode sinalizar o seu desejo de falar, por exemplo, inclinando-se para a 
frente ou perseguindo os lábios como se estivesse prestes a falar. Levan-
tar as sobrancelhas também ajuda, assim como mover as mãos como 
se estivesse prestes a usá-las em apoio à fala.

4. Respeite o direito 
da outra pessoa de 
falar e ser ouvido.

Não dominar a conversa.
Dizer o que tem a dizer concisamente, dizer o que quiser e depois dar a 
vez à outra pessoa.
Ouvir o verdadeiro significado. Mostrar interesse fazendo perguntas.

5. Incentive uma 
participação equili-
brada.

Pausar, para ver se compreenderam e dar tempo para responder. Se não 
o fizerem, tentar perguntar-lhes o que pensam ou outra pergunta relacio-
nada.

Ver Atividade 4.5.2 abaixo para praticar com Tomada de vez equilibrada
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Competência 6 - Manter e mudar um assunto de conversa
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Mantenha-se no tópico. Utilizar a escuta ativa para se certificar de que as suas respos-
tas e perguntas estão relacionadas com o tópico. 
Fazer perguntas mentais (por exemplo, qual é o seu principal 
ponto?)

2. Responda ao ponto de vista 
do outro.

Se tiveram dado um ponto de vista, não mergulhar no que quer 
dizer, mas responder ao que lhe disseram, apoiando ou desa-
fiando como apropriado.
Às vezes não se tem tempo para ouvir ou talvez não haja inte-
resse num tópico. Ouvir para entender, fazer com que a outra 
pessoa se sinta ouvida e valorizada.

3. Mude de tópico de forma 
apropriada.

Reconhecer o que foi dito antes de passar para algo novo. 
Certificar-se de que a outra pessoa completou os seus pensa-
mentos. 
Não entrar no seu novo tópico quando a outra pessoa está no 
meio de algo importante para ela.
Encontrar cuidadosamente uma ligação do que está a ser dito 
para transitar suavemente para o novo tópico. Ou fechar a con-
versa atual antes de iniciar um novo assunto para discussão.

4. Se o tempo para um determi-
nado tópico de conversa não 
é apropriado.

É útil estabelecer limites expressando o seu interesse no tema 
e adiando a discussão para outro momento.

5. Se um participante tem a 
tendência de sair do tópico, 
por exemplo, trazendo uma 
questão irrelevante ou estiver 
a falar sobre um tema de inte-
resse apenas para ele.

Estabelecer limites e voltar a pôr a conversa no rumo certo 
(por exemplo, “Estamos a falar disto agora. Talvez possamos 
discutir o teu problema no intervalo”).

CENÁRIOS SUGERIDOS:

No trabalho: está a falar com um colega de trabalho sobre um tema relacionado com o trabalho, mas 
eles começam a falar de outra coisa. Muda o tópico e volta ao tópico de trabalho de que quer mesmo 
falar, mas eles continuam a sair do assunto. Como lida com esta situação?

Competência 7 - Concluir uma conversação
PASSOS NOTAS DO FORMADOR PARA DISCUSSÃO

1. Faça um comentário final. Resumir os principais pontos da conversa para mostrar a sua 
compreensão do que foi dito ou do que tem de ser feito.
Terminar com algo positivo.

2. Diga adeus / até breve etc.
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Atividade 4.5.2 Tomada de volta equilibrada

Síntese e objetivos

•  Tomar consciência de como o estilo de comunicação das pessoas afeta a dinâmica do 
grupo

Duração & Material

Duração: 15 minutos
Materiais: caneta e papel para o formador
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade

Atividade 1
Formar grupos de 3 pessoas. Duas pessoas conversam sobre um tema à sua escolha 
durante 3 minutos e a terceira pessoa observa. O observador assinala quantas voltas cada 
participante fez. 
Dê feedback ao grupo sobre quão equilibrada foi a conversa.

1. Quem fez mais turnos (mais dominantes)? 
2. Quem fez menos turnos (menos dominantes)? 
3. Que efeito teve isto na conversa?

Atividade 2
Todo o grupo debate uma questão para encontrar uma solução. Todos os participantes são 
encorajados a partilhar sentimentos, crenças e pensamentos e, em seguida, chegar a um 
acordo sobre a melhor maneira de abordar o tema. As seguintes declarações podem ser 
usadas ou pode pensar em outro tópico.

1. O voluntariado é uma boa forma de aprender o que é ter responsabilidade. Porquê e 
porque não?

2. A única pessoa com quem devia competir sou eu mesmo. Porquê e porque não?
3. Se sou membro da equipa, devo colocar o bem da equipa à frente dos meus desejos. 

Porquê e porque não?

O formador desenha as cadeiras dos participantes com os seus nomes e rastreia as voltas 
de conversação realizadas.
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Discuta o resultado e ligue-o 
aos estilos de comunicação. 
Discuta como acomodar, 
ajustar e definir limites, etc, 
quando se fala com uma 
pessoa com cada um dos 
diferentes estilos de comuni-
cação.

Reparação da falha de comunicação - Estratégias para superar fatores de distorção
•  Use técnicas de feedback como questões abertas para ajudar a esclarecer o significado
•  Use vários canais para verificar a mensagem e o significado
•  Use a repetição, parafraseando
•  Prefira a interação cara-a-cara
•  Simplifique a linguagem utilizada 
•  Forneça informações limitadas para reduzir a confusão

Exercício 4.5.3
Fatores de distorção que conduzem a falhas de comunicação ou a quebra de comunicação

Emissor Mensagem Recetor

Fatores de distorção  
para emissor

Fatores de distorção  
para a mensagem

Fatores de distorção  
para recetor

•  atitudes, conhecimento e 
crenças

•  sistema social e cultura
•  competências de comuni-

cação
•  sentimentos pessoais para 

com o recetor/ mensagem
•  estado físico
•  efeitos de medicação
•  escolha do ambiente/ hora 

do dia
•  restrições de tempo

•  tipo e/ou canal errados de 
comunicação

•  linguagem errada
•  escolha errada de palavras 
•  uso excessivo de jargão 

técnico 
•  articulação da fala e com-

petências de linguagem
•  conteúdo e estrutura da 

mensagem
•  elementos não-verbais 

contraditórios (por exemplo, 
linguagem corporal, tom de 
voz)

•  ruído físico como ruído de 
fundo, ruído de linha

•  nível de interesse
•  interpretação
•  sentimentos pessoais para 

com emissor/ mensagem
•  estado físico
•  competências de comuni-

cação
•  exigências no tempo do 

recetor
•  atitudes, conhecimento e 

crenças
•  sistema social e cultura
•  efeitos da medicação
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Atividade 4.5.4 Modificação de uma mensagem

Síntese e objetivos

•   Sensibilizar para as necessidades de comunicação
•   Praticar a reparação de falhas de comunicação modificando a mensagem

Duração & Material

Duração: 20 minutos
Materiais: caneta e papel  
Organização da sala: espaço suficiente para dividir em 4 grupos

Desenvolvimento da atividade

Introduzir a atividade com as seguintes informações de fundo:
“Uma nova pessoa veio ao seu trabalho ou dia de formação. É responsável por explicar 
como funciona um procedimento específico * Explica-se isso à pessoa, mas percebe-se 
pela sua linguagem corporal que ela não compreendeu”. 

*O procedimento específico deve ser algo específico e familiar para os participantes. O 
formador deve escolher algo relevante para o grupo, por exemplo, a forma como a can-
tina funciona, o sistema de arquivo, o procedimento de encomenda de equipamentos 
de escritório, o procedimento para lidar com a devolução do produto do cliente, etc. O 
formador fornece um exemplo das instruções que devem ser longas, com palavras e 
linguagem difíceis e muito jargão.

“A sua tarefa agora é modificar as instruções para que a pessoa compreenda. Divida os par-
ticipantes em 4 grupos e dê 10 minutos para prepararem suas apresentações.
Dois grupos trabalham separadamente para modificar a mensagem simplificando as instru-
ções (uso de outras palavras, linguagem mais simples, conteúdo mais claro).
Os outros dois grupos trabalham separadamente para modificar a mensagem e apoiá-la 
com ajudas visuais (imagem, fotos, demonstração, sinais, símbolos, etc.).
Após os 10 minutos, cada grupo apresentará como adaptaram as instruções.
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Atividade 4.5.5 Resolução de uma disputa no local de trabalho

Síntese e objetivos
•   Aplicar conhecimentos e competências aprendidas ao longo deste módulo.
•   Tomar consciência da dinâmica de diferentes combinações de estilos de comunicação.

Duração & Material
Duração: 30 minutos
Materiais: cenários impressos para emissor e recetor, descrições do estilo de comunicação 
Organização da sala: amplo espaço entre os pares

Desenvolvimento da atividade
Imprima cópias suficientes das descrições dos estilos de comunicação e dos dois cenários 
nas páginas abaixo.
Peça aos participantes que formem pares e dê a cada par os cenários para o emissor e para 
o recetor. Partilhe as descrições dos estilos de comunicação, certificando-se de que exis-
tem dois estilos diferentes por par. A dupla decide quem vai desempenhar cada estilo, esco-
lhendo um estilo baseado no que cada participante se sentirá confortável a desempenhar. 
Decidam quem será o emissor e quem será o recetor na primeira ronda (na segunda ronda 
trocam de papéis). Leia o cenário do emissor ou do recetor. 
Em seguida, cada um por si lê a descrição do estilo de comunicação e prepara o seu papel 
(5 min.).
Encenar a situação (5 min.)
Questões (2 min.)  
Invertam papéis (mas não estilos de comunicação) e repitam a situação (5 min.) 
Interrogatório (2 min.)        
De novo em grande grupo: Feedback e discussão. (10 min.)

 Questões para refletir:
•   Como se sentiu a interpretar o estilo de comunicação que tinha?
•   Conseguiu escutar ativamente?
•   Usou perguntas abertas para permitir a reflexão?
•   Resolveu o problema?
•   O que tem de ter em mente ao comunicar com cada um dos estilos?
•   O que é que o seu estilo tem a ter em mente?

Dica principal   

Os cenários para o emissor e recetor referem-se a pessoas que trabalham num determinado 
serviço. Alterar o cenário de acordo com a experiência dos participantes. Por exemplo, a 
disputa pode ser sobre quais os participantes que participarãono programa “Visitar um 
Local de Trabalho”. Reescreva os cenários em conformidade.
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CENÁRIO PARA O EMISSOR 
Trabalha num centro de formação para pessoas com deficiências e incapacidades. Faz 
parte de uma equipa de 4 pessoas. Essa equipa é responsável pelo desenvolvimento de 
competências técnicas e competências sociais e pessoais relacionadas com o trabalho dos 
formandos, com o objetivo de estes entrarem no serviço de apoio ao emprego. Uma das ati-
vidades do programa semanal é uma visita a um local de trabalho com um pequeno grupo 
de formandos. Os formandos reúnem-se com gestores e colaboradores, identificam a em-
presa/negócio e a função que será acompanhada durante algumas horas. Os 4 elementos 
da equipa são formadores qualificados e têm competências para organizar e realizar estas 
visitas ao local de trabalho. Outras tarefas semanais são geralmente bastante partilhadas 
entre a equipa de acordo com a experiência, mas por alguma razão a atividade “Visitar um 
local de trabalho” tem sido realizada pela mesma pessoa nos últimos 2 anos. Você e os ou-
tros colegas estão a começar a ficar aborrecidos com isto e todos acreditam que também 
vos deve ser dada a oportunidade. Está para acontecer uma reunião e você quer propor 
esta mudança. Não quer que o colega que costuma fazer as visitas se ofenda ou sinta que 
está a ser destacado. Prepare o seu colega (o recetor) para a sua próxima proposta, ofereça 
algum feedback construtivo e use uma comunicação positiva para garantir que ele entende 
a importância desta atividade ser feita por todos. 

CENÁRIO PARA O RECETOR 
É formador e trabalha no centro de formação para pessoas com deficiências e incapacida-
des. Faz parte de uma equipa de 4 elementos. Essa equipa é responsável pelo desenvolvi-
mento de competências técnicas e de competências sociais e pessoais relacionadas com o 
trabalho dos formandos, com o objetivo de estes entrarem no serviço de apoio ao emprego. 
Há alguns anos, teve a ideia de organizar visitas semanais a locais de trabalho com peque-
nos grupos de formandos. Os formandos reúnem-se com gestores e colaboradores, iden-
tificam a empresa/negócio e a função que será acompanhada durante algumas horas. O 
programa “Visitar um local de trabalho” está a decorrer com sucesso há alguns anos e você 
é o único responsável pela organização destas saídas e acompanhamento dos formandos. 
Quando o programa começou, um colega que já não trabalha no seu serviço também esteve 
envolvido neste programa, mas era sempre desorganizado, não preparava bem os forman-
dos e não acompanhava os empregadores. Você acredita que é a melhor pessoa para o 
trabalho. Afinal, a ideia foi sua!
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ANALÍTICO

O Analítico é educado mas reservado, lógico, orientado para os factos e tarefas. O foco des-
ta pessoa é na precisão e perfeição. Outros pontos fortes incluem persistência, diligência, 
cautela e uma abordagem sistemática. As fraquezas envolvem ser introvertido, silencioso, 
isolado e às vezes mal-humorado. Se ele ou ela parece indeciso, é por causa da necessida-
de de avaliar todos os dados. O perfecionismo pode ser uma falha se o Analítico exigir de-
masiado. Esta pessoa definitivamente não gosta de arriscar. O Analítico tem de estar certo, 
e não discutirá abertamente ideias até que confie numa decisão. O seu prazer é a precisão. 
A dor é estar errado e ser criticado.

•  Quer saber como as coisas funcionam
•  Quer ser preciso, ter precisão com os outros
•  Valores números, estatísticas, ideias
•  Adora detalhes
•  Tem medo de ficar embaraçado ou de perder
•  Muitas vezes é introvertido e esconde sentimentos

PERGUNTAS PARA PENSAR DEPOIS DA ENCENAÇÃO

 Para um formando do tipo de comunicador analítico, no que deve ajudá-lo a tomar cons-
ciência?

 O que ter em mente quando comunica com um comunicador analítico?

Descrições de Estilos de Comunicação para as peças de papel
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AFÁVEL

Dedicado, consistente, confiável e leal, o Afável é um trabalhador duro e perseverará muito 
depois de outros terem desistido. É um jogador de equipa, cooperativo e fácil de se dar bem, 
confiante, sensível e um bom ouvinte. O Afável tenta evitar confrontos, tem melhores de-
sempenhos em ambientes estáveis, e muitas vezes, tem um efeito estabilizador nos outros. 
As fraquezas incluem a indecisão e a incapacidade de correr riscos. Os amáveis são muitas 
vezes demasiado focados nos outros, compatíveis, silenciosos e passivos. Muitas vezes 
não falam por si, são muito complacentes e simpáticos. Odeiam a mudança e o caos.

•  Quer saber o “porquê” de estar a fazer algo
•  Quer construir relacionamentos
•  Adora dar apoio aos outros
•  Valoriza as sugestões dos outros
•  Tem medo de perder a confiança ou de entrar em desacordos
•  Tende a mostrar emoções

PERGUNTAS PARA PENSAR DEPOIS DA ENCENAÇÃO

 Para um formando do tipo de comunicador afável, no que deve ajudá-lo a tomar consciência?
 O que ter em conta quando comunica com um comunicador afável?
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PRAGMÁTICO

O Pragmático é um grande concretizador que gosta de correr riscos. Este indivíduo é ex-
trovertido, motivado, direto, prático, organizado, vigoroso e decisivo. Dizem como é que se 
fazem as coisas e são muito persuasivos. Um pragmático é mais orientado para a tarefa do 
que para os relacionamentos e quer resultados imediatos. Não estão preocupados com a 
forma como algo é feito, mas com o que está a ser feito e com os resultados que se podem 
esperar. Querem saber: o que se passa? o que está a ser feito por isso? o que deve fazer 
é...!” O Pragmático pode ser teimoso, dominador, impaciente, insensível e de temperamento 
curto, com pouco tempo para formalidades ou simpatias. Podem também ser exigentes, 
opinados, controladores e intransigentes. Adoram poder, controlo e respeito. Odeiam a per-
da de respeito a falta de resultados.

•  Quer saber “o quê” que determinada coisa vai fazer por ele
•  Quer poupar tempo
•  Valoriza resultados
•  Adora estar no controlo, no comando, fazê-lo à sua maneira
•  Tem medo de abdicar do controlo
•  Muitas vezes extrovertido mas sem mostrar emoções

PERGUNTAS PARA PENSAR DEPOIS DA ENCENAÇÃO

 Para um formando do tipo de comunicador pragmático, no que deve ajudá-lo a tomar 
consciência?

 O que ter em conta quando comunica com um comunicador pragmático?
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EXPRESSIVO

O Expressivo é verbalmente adepto, envolvente, condescendente, apoiante dos outros, 
persuasivo e social. São orientados mais para os relacionamentos do que para as tarefas. 
Adoram ser um dos membros do grupo, e estão sempre prontos para algo novo e excitante. 
Os pontos fortes adicionais incluem entusiasmo, competências diplomáticas e a capaci-
dade de inspirar os outros. As fraquezas envolvem impaciência, tendência para generalizar, 
agressões verbais e, por vezes, comportamentos irracionais. O Expressivo também pode 
ser egoísta, manipulador, indisciplinado, reativo, desorganizado e rude. Partilha facilmente 
informações e experiências de vida. As suas principais necessidades devem ser apreciadas, 
aceites e reconhecidas. Odeiam isolamento e falta de atenção.

•  Quer saber “quem” mais está envolvido
•  Valoriza gratidão e aplaude uma palmadinha nas costas
•  Ama situações sociais e festas
•  Gosta de inspirar os outros
•  Tem medo de ser rejeitado

PERGUNTAS PARA PENSAR DEPOIS DA ENCENAÇÃO

 Para um participante do tipo de comunicador expressivo, no que deve ajudá-lo a tomar 
consciência?

 O que ter em conta quando comunica com um comunicador expressivo?

Notas para os facilitadores – encenação de disputa de trabalho

Para ser discutido com o grupo após o papel desempenhado. Mantenha o foco na forma de comuni-
car com os participantes (e não com colegas/amigos)

Ao comunicar com um ANALÍTICO: 

•  Seja sistemático, minucioso, intencional e preciso. 
•  Organize-se, no tempo e no tema.
•  Concentre-se na tarefa e nos factos, em vez de opiniões.
•  Esteja preparado para responder a muitas perguntas de “como”. 
•  Dê argumentos e razões lógicas para as suas ações ou o que está a pedir delas. 
•  Não leve as questões a peito. 
•  Reconheça e aceite a necessidade de ser preciso e lógico. 
•  Dê tempo para pesquisa e análise antes de tomar decisões. 
•  Conte em ter de se repetir. Dê tempo para a avaliação. Use muitas evidências. 
•  Elogie a precisão e rigor do trabalho concluído.
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Se você é do estilo ANALÍTICO, ou quer melhorar as competências de um dos seus participantes:

•  Reconheça que nem todos seguem processos lineares de pensamento e de tomada de decisão.
•  Para boas relações de trabalho, é importante considerar os sentimentos dos outros.
•  Aprenda a fazer perguntas que o ajudarão a obter a informação que precisa.
•  Faça perguntas aos outros se quer construir boas relações.
•  Certifique-se de que entende exatamente do que se trata a tarefa/trabalho, para não perder tem-

po a recolher informações inúteis.
•  Se precisar de pedir mais detalhes, certifique-se de explicar como esta informação extra o ajudará.

Ao comunicar com um AFÁVEL:

•  Seja relaxado e agradável
•  Mantenha o status quo
•  Seja lógico e sistemático
•  Crie um plano com diretrizes escritas
•  Esteja preparado para responder a perguntas “porquê”
•  Seja previsível
•  Concorde de forma clara e frequente
•  Use a palavra “nós”
•  Não pressione, não se precipite.
•  Elogie-o como jogador de equipa e faça-o saber que aprecia a sua contribuição
•  Seja um bom ouvinte.
•  Expresse o seu sincero interesse pelos seus sentimentos, pensamentos e vida pessoal
•  Encoraje-os a fazer perguntas e a partilhar opiniões
•  Resolva conflitos rapidamente

Se você é do estilo AFÁVEL, ou quer melhorar as competências de um dos seus participantes:

•  Reconheça que as opiniões dos outros sobre um tema são independentes das opiniões deles 
sobre si.

•  Perceba que nem todos se sentem confortáveis a discutir temas pessoais, dê tempo para que 
outros abram conversas pessoais antes de fazer perguntas.

•  Respeite a sua própria opinião enquanto respeita as opiniões dos outros.
•  Reconheça que não tem de ser amigo de toda a gente e que pode manter uma relação profissio-

nal com algumas pessoas.
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Ao comunicar com um PRAGMÁTICO:

•  Concentre-se na tarefa; fale sobre resultados esperados
•  Seja e factual
•  Forneça informações concisas, precisas e organizadas
•  Use frases curtas e diretas
•  Discuta e responda a perguntas “o quê”
•  Discuta factos e não sentimentos
•  Não perca tempo. 
•  Não discuta detalhes e forneça muitas informações de enquadramento
•  Forneça opções ou faça um pedido específico ou apele a uma ação
•  Limite a conversa fiada ou fora do tema específico
•  Evite discutir os seus problemas pessoais

Se você é do estilo PRAGMÁTICO, ou quer melhorar as competências de um dos seus participantes:

•  Faça um esforço por escutar ativamente. Ouça as ideias e os pensamentos dos outros
•  Evite interromper
•  Dê tempo para conversar no início do trabalho ou reunião
•  Reconheça que outros podem precisar de expressar os seus sentimentos/emoções sobre ques-

tões
•  Comunique as suas expectativas aos outros (quanto tempo têm, o que quer discutir, os resulta-

dos)
•  Faça um esforço por mostrar apreço pelo trabalho e pelo input dos outros
•  Dê tempo para perguntas e feedback

Ao comunicar com um EXPRESSIVO:

•  Foque no desenvolvimento da relação
•  Tente mostrar como as suas ideias vão melhorar a sua imagem/trabalho
•  Seja entusiasta, aberto e responsivo
•  Relacione-se com a necessidade de partilhar informações, histórias e experiência
•  Seja sincero e esteja disposto a falar
•  Pergunte e responda a perguntas “quem”
•  Lembre-se de ser amigável e acessível em todos os momentos
•  Trabalhe para minimizar o seu envolvimento direto com detalhes ou conflitos pessoais
•  Utilize uma agenda com prazos para cada tópico/tarefa
•  Utilize listas de verificação para ajudar a comunicar as tarefas necessárias
•  Elogie-o na frente dos outros
•  Redirecione suavemente a conversa de volta para o tópico
•  Esteja ciente de que o expressivo pode exagerar
•  Encoraje-o a dividir as suas ideias em etapas e resultados específicos
•  Verifique se está bem com o que concordaram em fazer.
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Se você é do estilo EXPRESSIVO, ou quer melhorar as competências de um dos seus participantes:

•  Quando quiser partilhar uma nova ideia, certifique-se que tem sugestões sobre como colocá-la 
em ação

•  Respeite os cronogramas, prazos e agendas com os quais concordou
•  Tente limitar falar de assuntos pessoais, brincar ou sair do tópico
•  Faça um esforço para ouvir e permitir que os outros possam contribuir com as suas ideias e 

comentários
•  Certifique-se de que os seus pedidos são claros com uma razão clara
•  Faça um esforço para mostrar o seu apreço pelo trabalho e pelos inputs dos outros.
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6. Comunicação eficaz utilizando a tecnologia

Objetivos

•  Tomar conhecimento de como comunicar na escrita online
•  Tomar consciência de como usar o telefone para comunicar
•  Aprender os passos de como fazer um telefonema e praticar a competência
•  Tomar consciência de como usar a tecnologia digital para comunicar
•  Aprender os passos de como fazer uma chamada de vídeo online e praticar competência

Conteúdo

•  Comunicação escrita online
•  Comunicação telefónica 
•  Comunicação de vídeo online 

Questões orientadoras

•  O que deve saber quando comunica online usando texto?
•  O que é importante lembrar ao fazer e receber chamadas telefónicas?
•  O que deve saber antes de iniciar uma videochamada?
•  O que deve saber durante uma videochamada?

Atividades ligadas

•  Atividade 4.6.1 Comunicação escrita online
•  Atividade 4.6.2 Lista de verificação prática de competências telefónicas  
•  Atividade 4.6.3 Lista prática de verificação de competências de chamada de vídeo

Recursos

•  –

Duração

Mínimo 1 hora
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Atividade 4.6.1 Comunicação Escrita Online 

Síntese e objetivos
•  Tomar conhecimento dos usos da comunicação escrita online
•  Praticar a escrita de um e-mail, SMS, conversação nas redes sociais

Duração & Material
Duração: 20 minutos
Materiais: PCs, portáteis ou telemóveis  
Organização da sala: n/a 

Desenvolvimento da atividade
Para ter uma ideia de como os participantes usam a comunicação escrita, pergunte se a 
usam, quando, onde e com quem?
(incluir todos os canais possíveis, por exemplo, e-mail, SMS, redes sociais, fóruns online, 
chats)
Faça um brainstorm de ideias sobre como eles podem usar comunicação escrita na co-for-
mação ou atuam como pares de referência.
Algumas aplicações possíveis podem ser:
•  escrever instruções sobre como fazer uma tarefa
•  fazer horários e programas, planos diários
•  orientações passo a passo 
•  slides de apresentação
•  folhetos com informação sobre um tópico 
•  comunicação nas redes sociais com colegas de trabalho
As vantagens da comunicação escrita são precisão, documentação e tempo para respon-
der. As desvantagens são: demora mais tempo, não há interação e o feedback  
não é imediato.
Apresente a informação sobre as regras de comunicação online e etiqueta.
Um bom e-mail tem
1. uma linha de assunto (isto deve chamar a atenção para exatamente o que é o e-mail, 

como um título de jornal)
2. o ponto principal/informação no início
3. linguagem que se adequa ao leitor (cuidado com termos técnicos, siglas e se não tiver 

certeza inclua uma explicação)
4. informação organizada de forma lógica (se houver questões/tópicos não relacionados, é 

melhor escrever e-mails separados)
5. Assine com um comentário educado e o seu nome

Proporcione oportunidade para os participantes praticarem e-mails de escrita se você tiver 
acesso a computadores ou se eles podem usar seus smartphones. Se escrever e-mails não 
é uma competência que eles têm ou precisam para o trabalho, pratique apenas a escrita 
de SMS ou num chat nas redes sociais (no segundo caso, certifique-se de cobrir o uso de 
siglas como LOL, OMG, BTW etc.). Abranger as seguintes competências:
•  escrever um e-mail/mensagem a uma pessoa
•  escrever um e-mail/mensagem a um grupo de pessoas
•  responder a um e-mail/mensagem
•  encaminhamento de um e-mail/mensagem
•  adicionar um anexo a um e-mail/mensagem
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4.6.2 Atividade de encenação e lista de verificação
Criar oportunidades para encenar em vários contextos e com conteúdos variados (por exemplo, con-
versas casuais, conversas formais, lidar com clientes).

Lista de verificação para prática de chamadas telefónicas 

Antes da Chamada

  Certifique-se de que está num espaço tranquilo, livre de distrações e numa posição confortável.

  Certifique-se de que o seu telefone está carregado e tem um bom sinal. 

Durante a chamada 

  Inicie a chamada com “Olá, sou o (primeiro nome) da (nome da organização). Certifique-se de que 
o recetor está a entender. 

  Fale claramente e a um ritmo confortável, indicando a razão pela qual está a ligar.

  Dê à pessoa a oportunidade de responder. 

  Ouça atentamente o que dizem. 

  Não interrompa, mas faça sons encorajadores para mostrar que ainda está a ouvir - por exemplo, 
“sim”, “aha”, “estou a ver”. 

Terminando a chamada 

  Seja claro sobre o que precisa ser feito, o que acontece a seguir.

  Verifique se a pessoa entendeu.

  Diga adeus.
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4.6.3 Atividade de encenação e lista de verificação
Pratique usando videochamadas como oportunidades para encenar conversas de um-para-um, reu-
niões de grupo e conversas formais.

Lista de verificação para prática de videochamadas 

Antes da Chamada de Vídeo

  Certifique-se de que está num espaço tranquilo e confidencial e numa posição confortável

  Certifique-se de que estará livre de distrações (desligue TV/radio, silencie o telefone)

  Certifique-se de que a sua ligação à internet está estável

  Certifique-se de que a sua câmara, microfone e altifalantes estão a funcionar corretamente

  Verifique a sua aparência (cabelo, rosto, roupa)

  Prepare o material que precisa para durante a chamada (ficheiros, papel, caneta)

  Certifique-se de que tem uma maneira de contactar as pessoas na chamada, caso algo corra mal 
(por exemplo, não pode comparecer, eles não comparecem, há uma falha de energia, etc.). Escre-
va os e-mails e/ou números de telefone dos participantes em papel.

Durante a Chamada de Vídeo  

  Conecte-se no momento acordado

  Verifique se pode ser visto no ecrã de vídeo (a partir dos ombros e acima)

  Desligue o microfone se não falar

  Levante a mão se quiser falar (use o ícone ou faça-o fisicamente)

  Se houver uma interrupção no seu espaço, desculpe-se, desligue a câmara e o microfone. Quando 
tiver lidado com a interrupção, volte e ligue a sua câmara. Pergunte se esqueceu algo importante.

  Use as competências de escuta ativas que aprendeu

  Ao falar, preste atenção à expressão facial dos recetores

  Respeite as regras básicas da conversação 

  Não coma durante a chamada

  Não tire fotografias nem grave a chamada (respeite as Normas Gerais de Proteção de Dados). 
Se alguém na chamada não está a respeitar estes regulamentos ou não está a respeitá-lo, então 
acabe com a chamada.

Terminando a chamada de vídeo 

  Certifique-se de que entendeu o que foi dito e se algo precisa ser feito. Verifique se o anotou, 
incluindo datas/horários.

  Diga adeus

  Deixe a reunião. Certifique-se de que escolheu “Sair reunião” ou “Encerrar reunião”.

  Feche a janela da plataforma de reuniões online.
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Módulo 5
Autogestão

Enquadramento
Encontrar e manter um emprego ou uma ocupação socialmente útil implica dominar algumas compe-
tências de autogestão relacionadas com as expectativas sociais e a legislação no local de trabalho. 
É importante refletir sobre a diferença entre autonomia e independência. A autogestão não se refere 
apenas a tarefas práticas, mas também a funções sociais que procura. 

“Por vezes, o foco na funcionalidade das pessoas obscurece a perceção de que as pessoas 
também são muito desvalorizadas pela sociedade e comunidade. A desvalorização traz re-
percussões sociais para as pessoas que podem ser mais impactantes e pervasivas do que as 
intrínsecas às deficiências e que ocupam muita atenção”1

Objetivos
O objetivo deste módulo é ajudá-lo a refletir sobre formas concretas de fortalecer a sua autonomia e 
independência, aprendendo competências práticas que o ajudarão a melhorar a sua compreensão do 
que se espera de si num ambiente de trabalho. Ao aprender sobre autogestão, você fará melhores es-
colhas para si mesmo, sem necessariamente seguir os passos dos outros, porque você vai entender 
os prós e contras das suas decisões. Este módulo irá ajudá-lo potenciar as hipóteses de conseguir o 
emprego que deseja.
Este módulo oferece atividades práticas sobre competências e comportamentos sociais, pessoais 
e profissionais que poderá de adotar no ambiente de trabalho e evoluir no seu percurso profissional. 
Aprenderá a gerir a sua aparência, o seu tempo e a conhecer a importância das regras e cultura orga-
nizacional do local de trabalho.

1John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL : 
https ://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Autogestão

Objetivos

•  Compreender o que são as competências de autogestão 
•  Identificar as necessidades em termos de competências e capacidades de autogestão
•  Fazer escolhas para construir a formação com os co-formadores (entendendo os prós e 

contras de deixar de fora algumas partes)
•  Desenvolver competências e capacidades concretas de apoio no ambiente de trabalho

Conteúdo

1. A diferença entre autonomia e independência
2. Identificar necessidades e fortalecer as capacidades para fazer escolhas
3. Desenvolver competências de autogestão e conhecimentos com uma sessão de forma-

ção personalizada sobre:
•  Manutenção da saúde física e mental 
•  Viagem para o trabalho
•  Competências de organização
•  Gestão de dinheiro
•  Processo de recrutamento
•  Regras básicas do local de trabalho

Questões orientadoras

•  Qual é a principal diferença entre independência e autonomia?
•  É possível viver uma vida independente ou ser autónomo se tiver uma deficiência ou uma 

condição de saúde de longa duração?
•  Ao tomar uma decisão, pode identificar os prós e os contras da sua escolha?
•  Está ciente das diferentes expectativas e códigos sociais? 
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Atividades ligadas

•  Atividade 5.1.1 A escolha de Charlie
•  Exercício 5.1.1 A Escolha de Charlie
•  Ficha 5.1.1 A Escolha de Charlie
•  Atividade 5.3.1 Emprego de sonho
•  Exercício nº1 – 5.3.1 Emprego de Sonho
•  Exercício n°2 – 5.3.1 Emprego de Sonho
•  Atividade 5.3.2 Os 5 porquês 
•  Atividade 5.4.1 Questionário de avaliação da autonomia
•  Atividade 5.4.2 Estar de boa saúde
•  Ficha 5.4.2 Estar de boa saúde
•  Atividade 5.4.3 A importância da aparência
•  Ficha 5.4.3 A importância da aparência
•  Exercício 5.4.3 A importância da aparência
•  Atividade 5.4.4 Começar a trabalhar 
•  Exercício 5.4.4 Começar a trabalhar
•  Atividade 5.4.5 Como decidir?
•  Exercício 5.4.5 A matriz de Eisenhower
•  Ficha 5.4.5 Objetivos SMART
•  Ficha 5.4.5 Tarefas prioritárias
•  Ficha 5.4.5 A Matriz de Eisenhower
•  Atividade 5.4.6 Orçamentação
•  Ficha 5.4.6 Criação de um orçamento
•  Atividade 5.4.7 Processo de recrutamento
•  Exercício 5.4.7 Processo de recrutamento
•  Ficha 5.4.7 Processo de recrutamento
•  Folheto 5.4.8 Regulamento interno da empresa

Duração

•  Mínimo de 4h até à avaliação da autonomia
•  A duração da formação dependerá das atividades selecionadas
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1. A diferença entre autonomia e independência
O nível de independência varia frequentemente ao longo da vida. A variação mais comum é quando 
nos tornamos mais dependentes à medida que envelhecemos. A dada altura, isto pode levar-nos a 
precisar de assistência física de algum equipamento técnico ou de outras pessoas. 
Durante este tempo, o nosso nível de autonomia mantém-se muitas vezes o mesmo, a nossa tomada 
de decisão não é igualmente impactada pelo seu declínio físico. Conservamos a capacidade de fazer 
escolhas. 
A sua autonomia só pode ser privada pela Lei, se em algum momento você se tornar prejudicial para 
si ou para os outros. 
Como futuro co-formador ou par de referência, terá de considerar o facto de que todos podem ser 
autónomos nas suas escolhas e que, no seu papel, é esperado que dê conselhos e transmita informa-
ções. 
No entanto, terá de aceitar que a pessoa que recebe os conselhos ou informações de si, tem o direito 
de escolher se o segue ou não. A sua responsabilidade é apenas transmitir a informação ou aconse-
lhamento, e é da responsabilidade do destinatário decidir o que fazer com ela. 
Isto significa que, para aumentar as hipóteses da pessoa seguir a sua orientação, você precisa treinar 
as suas capacidades de comunicação. 
E é exatamente isso que está a fazer seguindo este módulo.

Atividade 5.1.1 A escolha de Charlie reflete sobre os conceitos de autonomia e independência e práti-
ca em uma situação real.

2. Identificar as suas necessidades e fortalecer as suas 
capacidades para fazer escolhas

As 10 dimensões da autogestão

Autogestão é a capacidade de entender e controlar tudo o que acontece na sua mente e no seu corpo. 
Ajuda na educação, no trabalho e na vida. Pode ser dividido em 10 categorias: 
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Autoconsciência Autocontrolo

Conhecer-se como um indivíduo – os seus 
valores, o que gosta e não gosta, as suas 
forças e fraquezas.

Capacidade de controlar o seu comporta-
mento, disciplina, etc.

Autoconfiança Resolução de problemas

Acreditar em si mesmo, que pode fazer 
qualquer tarefa que lhe seja dada e não ter 
medo de correr riscos calculados.

Compreender um problema e encontrar 
uma solução usando um método passo a 
passo.

Motivação Higiene e apresentação pessoal 

Fazer tarefas por motivo própria sem qual-
quer indução externa.

Manter-se limpo, saudável e inteligente.

Pensamento positivo Trabalho em equipa

Expressar certeza ou afirmação mesmo em 
situações difíceis.

Trabalhar em conjunto com pessoas para 
alcançar objetivos partilhados.

Gestão do tempo Definição de objetivos

Concretizar tarefas a tempo e de acordo 
com o plano.

Planear metas concretas a atingir dentro de 
um prazo definido.



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

160

A necessidade de desenvolver uma visão

Uma visão dá-lhe direção e um propósito maior. Permitir-lhe-á avaliar os seus objetivos e prioridades 
imediatas, avaliando em que medida contribuem para as suas aspirações futuras. 
Algumas sugestões:

a) Definir objetivos para identificar o seu caminho
Vai ajudá-lo e à pessoa que apoia a ver o caminho à frente e, mais tarde, tomar decisões pequenas e 
grandes. 

b) Uma visão para ultrapassar obstáculos
Se estiver com dificuldades em algum momento, será mais fácil manter a sua motivação e prosseguir 
os seus esforços se tiver uma visão clara dos seus objetivos. Também o ajudará a identificar o que é 
uma prioridade, uma necessidade e/ou uma urgência. 
Ter uma visão vai criar uma sensação de realização cada vez que você alcance um objetivo, o que irá 
alimentar a sua motivação para continuar a trabalhar nesse sentido. 

c) Definir as suas expectativas
O que é o sucesso? Quando considerará que os seus esforços valeram a pena? Ter uma visão ajuda-o 
a definir o que será o sucesso para si. Vai libertá-lo das expectativas dos outros para se concentrar no 
que realmente importa para si. Permitir-lhe-á estar mais confiante nas suas decisões. 

Atividade 5.3.1 Emprego de sonho para explorar os seus interesses, valores e traços de personalida-
de para potenciais percursos profissionais. 
Porque é que a mudança é tão difícil para a maioria das pessoas? Desde tenra idade somos sujeitos 
à mudança, alguns mais frequentemente do que outros, e em determinado momento formamos as 
nossas próprias perceções sobre o assunto. A ideia de mudança está muitas vezes ligada a uma per-
ceção de risco ou medo. Falamos de “resistência à mudança”. Para ultrapassar este estado, terá de 
encontrar a sua própria motivação.

Atividade 5.3.2 Os 5 Porquês é uma técnica de entrevista que o ajudará a refletir sobre as suas esco-
lhas e identificar as fontes da sua motivação.

3. Desenvolva as suas competências e conhecimentos 
de autogestão com uma sessão de formação perso-
nalizada

Atividade 5.4.1 O Questionário de Avaliação de Autonomia enumera as competências que se revela-
rão úteis quando se procura um emprego ou uma atividade voluntária. Vai ajudá-lo a identificar o que 
pode desenvolver. Se for capaz de entender os prós e contras das suas opções, poderá fazer melho-
res escolhas. 

Atividade 5.4.2 Estar de boa saúde vem com um FICHA que contém a informação essencial. Irá aju-
dá-lo a conhecer a importância de uma boa higiene pessoal e boa aparência, assim como estratégias 
para mantê-las.
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Atividade 5.4.3 A importância da aparência centra-se mais nos códigos de vestir explícitos e não 
explícitos. Ajudará a entender a diferença entre códigos de vestuário formais e informais, e como se 
vestir especificamente para o seu local de trabalho. Vem com uma FICHA que contém a informação 
essencial.
A falta de mobilidade ou o desconhecimento das atuais possibilidades de transporte constitui um 
importante obstáculo no acesso ao emprego. Se muitas vezes os automóveis ocupam um lugar pre-
dominante nas nossas sociedades europeias, existem outras soluções.

Atividade 5.4.4 Começar a trabalhar é a oportunidade de fazer um inventário das possibilidades de 
viagem disponíveis no seu contexto, de as escolher de acordo com as suas necessidades, e de poder 
usá-las de forma independente e segura. Esta atividade também pode ser prática na vida real para 
testar diferentes meios de transporte.
Se aprender a priorizar, irá ajudá-lo a aliviar o stress e a ansiedade, bem como a melhorar a sua efi-
ciência e produtividade na vida e no local de trabalho.

Atividade 5.4.5 Como decidir irá apresentar-lhe uma matriz de decisão e apresentá-lo ao conceito de 
objetivos SMART. Vem com uma folha de EXERCÍCIO e uma FICHA.

Atividade 5.4.6 Orçamentação é uma FICHA e uma atividade para aprender a ler um extrato bancário 
e a gerir um orçamento.
Para compreender o processo completo de recrutamento de emprego da oferta de emprego, até à 
entrevista, pode ler a FICHA e fazer a seguinte atividade:

Atividade 5.4.7 O processo de recrutamento irá ajudá-lo a descodificar uma oferta de emprego, a 
compreender o processo de recrutamento e a preparar-se para entrevistas de emprego.
Depois de encontrar um emprego, terá de estar ciente dos regulamentos específicos que a sua em-
presa pode ter instituídos. O Folheto ajuda-o a compreender as principais regras que se aplicam num 
ambiente de trabalho e a saber onde encontrar a informação.

Folheto 5.4.8 Regulamento interno da empresa
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Atividade 5.1.1 A escolha de Charlie

Síntese e objetivos de aprendizagem

Refletir sobre os conceitos de autonomia e independência, e prática numa situação real, 
com a qual o participante se pode identificar.
•  Refletir sobre a diferença entre Autonomia e Independência
•  Refletir sobre o que os participantes teriam feito nesta situação. Que conselho dariam ao 

Charlie?
•  Identificar os seus próprios preconceitos 

Duração e Material

Duração: 30  min
Material: 
•  FICHA sobre autonomia e independência (abaixo)
•  A folha de EXERCÍCIO impressa e caneta
•  Um quadro branco ou flipchart e marcadores
Organização dos participantes: 
•  Em círculo para facilitar a conversação entre os participantes
•  Se tiverem dificuldade em falar em grande grupo, podem ser organizados grupos peque-

nos

Curso da atividade

1) Leia a situação aos participantes: 

“Charlie tem alterações das funções mentais, mas sabe contar. A mãe dele está a fazer o 
orçamento. Ele não quer aprender a fazê-lo sozinho.”
Tranquilize o grupo de que não há comportamento certo ou errado nesta situação.  

2) Em grupo pequeno ou grande, peça-lhes para refletir sobre as seguintes questões, uma 
de cada vez. Pode escrever as respostas no quadro de papel, reformulando melhor, e 
resumindo no final da atividade.

•  O Charlie é independente? 
•  O Charlie é autónomo?
•  Quais os prós e contras da sua situação?
•  Deveria ele fazer um curso sobre orçamentos para ser capaz de gerir sozinho?
•  O que acontecerá se a mãe dele não conseguir mais fazer o orçamento?
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Possíveis prós e contras: 

O Charlie não tem de se preocupar em fazer o orçamento. 
Charlie não tem que aprender a fazer um orçamento. 
O Charlie está a manter uma relação próxima com a mãe.
O Charlie é dependente da sua mãe. 
O Charlie não está a corresponder às expectativas da sociedade em relação aos adultos 
saberem autogerir o seu orçamento. 
A mãe do Charlie pode questionar as suas escolhas de gastos. 

3) Pergunte ao grupo se as respostas seriam diferentes se o Charlie não tivesse uma defi-
ciência? Ou se fosse um colega e não a mãe a fazer o orçamento? 

4) Pode resumir dizendo que:  

O Charlie está a escolher livremente não ser independente sobre o seu orçamento. Neste 
caso, Charlie é uma pessoa autónoma que tomou a decisão de deixar a sua mãe fazer o seu 
orçamento desde que ela concorde. De acordo com a definição de autonomia, para respeitar 
a sua autonomia, não deve impor restrições a uma ação voluntária a menos que prejudique 
os outros. Para questionar a sua escolha e compreender o impacto que a sua condição de 
funcionalidade pode ter, teria de se certificar que o Charlie compreende os prós e os contras 
da sua decisão.

5) Partilhe algumas reflexões: Quando as pessoas tomam a decisão de fumar, muitas vezes 
identificamos esta decisão como resultado de uma escolha irracional que terá impacto 
no bem-estar da pessoa. É importante ter em mente que o exercício da autonomia pode 
levar a fazer escolhas que causam danos diretos ou indiretos, e que podem não ser do 
seu melhor interesse, mesmo no caso de a pessoa não ter uma deficiência ou incapaci-
dade.  
Quando trabalhamos com pessoas com diversidade funcional, especialmente com alte-
rações das funções mentais, na maioria das vezes tendemos a ajudá-las a tornarem-se 
tão independentes quanto possível no que diz respeito à limitação causada pela deficiên-
cia, sem reconhecer as estratégias que escolhem implementar para evitar fazer coisas 
que não querem, como expressão da sua autonomia para decidirem por si próprias. 
Na situação do Charlie, podemos argumentar que se um dia o apoio da  sua mãe for 
descontinuado, ele recorrerá ao seu livre-arbítrio e às suas capacidades para definir uma 
nova estratégia.

Dicas    

Para abordar este tópico, também pode imprimir a tabela abaixo e pedir aos participantes 
que unam as afirmações corretas.
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Exercício 5.1.1 A Escolha de Charlie

Ligue as declarações corretas.

Está na hora de fazer o teu orçamen-
to, eu faço por ti. 1 A

A minha escolha e a minha ação 
(Autónomo e Independente)

Preciso de fazer o meu orçamento, 
mas não sei como, podes fazê-lo por 
mim?

2 B
A minha escolha com a ajuda de 
outros (Autónomo, mas Não Inde-
pendente)

Preciso fazer o meu orçamento. Vou 
fazê-lo mais tarde. 3 C

Não é minha escolha, é a minha 
ação (Não Autónomo, mas Indepen-
dente)

Devias fazer o teu orçamento, por 
favor, faz agora. 4 D

Não é minha escolha, nem a minha 
ação (Não é autónomo, nem Inde-
pendente)
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Ficha 5.1.1 A Escolha de Charlie

Algumas definições...

Independência2

“A independência de alguém é o facto de não dependerem de outras pessoas.
O estado ou a qualidade de ser independente, significa ser capaz de agir por si mesmo ou por 
conta própria.”
À medida que envelhecemos, podemos perder a capacidade de ser independentes e podemos 
precisar que outros façam coisas por si. 
Frase que usará neste caso: preciso de ajuda, pode fazer isso por mim, por favor, necessito de 
assistência, etc.

Autonomia3

“Ser autónomo é governar-se a si próprio, ser orientado por considerações, desejos, condições e 
características que não lhe são simplesmente impostas externamente, mas que fazem parte do 
que, de alguma forma, pode ser considerado o seu eu autêntico.”

Neste sentido, a Autonomia é vista como um valor, uma expressão de livre-arbítrio. 
Frase que vai usar neste caso: eu quero, eu gostaria, eu desejo, eu escolho, etc.

Autonomia --› A possibilidade de expressar uma escolha
Independência --› Capacidade prática para exercer a sua autonomia, de agir por conta própria

 Há um limite para a sua autonomia quando os interesses dos outros têm de ser protegidos.

2 Dicionário Inglês Collins. Copyright © HarperCollins Publishers
3 Enciclopédia da Filosofia de Stanford
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Atividade 5.3.1 Emprego de Sonho

Explore os seus interesses, valores e traços de personalidade para potenciais percursos 
profissionais
•  Refletir sobre os seus sonhos passados e paixões presentes
•  Aprender com os seus modelos e as suas conquistas

Duração e Material
Duração: 1 hora
Material: 
•  Imprimir as folhas de EXERCÍCIO abaixo
•  Uma caneta para cada participante
Organização dos participantes: Cada participante trabalha individualmente ou em pares, se 
alguns tiverem dificuldades em ler ou se expressar

Curso da atividade
1) Explique a atividade aos participantes
Cada participante preencherá o questionário para refletir sobre o seu trabalho de sonho 
passado e presente. Então, terá algum tempo para discutir as suas respostas com os seus 
pares ou com o co-formador.

2) Após a conclusão do questionário, faça-lhes as seguintes perguntas:
•  Como sabem quando encontraram o vosso sonho? Os sonhos podem mudar?
•  Como é que alguém que conhece (pessoalmente ou um exemplo famoso) descobriu o 

seu sonho?
•  O que esperam os vossos entes queridos de vocês em termos das vossas escolhas de 

carreira? O que acham dessas expectativas?

As questões orientadoras também podem ser:

•  Qual seria a situação ideal? 
•  Por que acho que esta situação seria ideal? Quais são as minhas expectativas?
•  Identifique o que é importante para si: em que acredita, no que quer ver alterado ou 

que permaneça o mesmo?
•  Seja criativo: pense fora da caixa para encontrar realizações que realmente o animam.

3) Pode ter os participantes a preencher a folha de EXERCÍCIO Nº2 para refletir sobre os 
seus modelos

Dicas e truques   

Os participantes podem responder com imagens, se necessário.
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Exercício nº1 – 5.3.1 Emprego de Sonho

Explore o seu passado e a sua paixão para ajudar a definir o seu emprego de 
sonho.

Quando era pequeno.

Quando era criança, o que queria ser quando crescesse? (Se tinha vários empregos de sonho, 
escolha apenas um)

Porque é que este emprego de sonho era tão apelativo?

•  

•  

•   

Que competências este trabalho exigiria?

Que tipo de traços de personalidade seriam uma mais-valia neste trabalho?

Ainda quer ter este emprego de sonho? Porquê ou porque não?
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Prefere trabalhar?

 
  Sozinho              

 
  Com Pessoas

Como quer passar os dias? (Em horas ou percentagem)

Emprego __________
+ Estudo __________ (opcional)
+ Diversão __________
+ Família __________
+ Dormir __________
Total =  __________ (24h ou 100%)

Agora enquanto adulto.

Quanto tempo está disposto a gastar para chegar ao seu emprego? E como quer chegar lá? (por 
exemplo, carro, transportes públicos, a pé, etc.)

Está disposto a trabalhar arduamente para melhorar no seu emprego? 

Identifique uma das suas paixões/interesses: 

____________________________________________________________________________________________________

Acha que fala ou lê sobre este interesse frequentemente ou ocasionalmente?

____________________________________________________________________________________________________

Se este interesse se tornasse difícil ou cansativo, continuaria a fazê-lo?

____________________________________________________________________________________________________

Este interesse alguma vez causou preocupação ou ansiedade?

____________________________________________________________________________________________________

Este interesse desafia de forma significativa?

____________________________________________________________________________________________________
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Exercício n°2 – 5.3.1 Emprego de Sonho

Todos precisamos de modelos para nos inspirar. Responda às seguintes perguntas para descobrir 
o que admira em um dos seus modelos e a sua carreira.

Nomeie uma pessoa que admire (viva ou falecida, também pode ser um membro da família).

_________________________________________________________________________________________________

Qual dos seus feitos admira mais? Porquê?

Qual dos traços de personalidade deles mais admira? Porquê?

Como pode imitar o seu herói na sua própria vida?
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Atividade 5.3.2 Os cinco Porquês

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Aprender a usar a técnica de entrevista
•  Refletir sobre as suas escolhas e percursos profissionais

Duração e Material
Duração: 45  min
Material: nenhum
Organização dos participantes: Interação cara a cara seguida de uma discussão em grupo

Curso da atividade
1) Explique a atividade aos participantes 

Serão divididos em grupos de 2. Um será o entrevistador, o outro será entrevistado. Dis-
cuta o percurso profissional que pretende seguir. O entrevistador começa por perguntar” 
Qual é o seu emprego de sonho, e porquê?” Em seguida, ouça a resposta (pelo menos 
durante 2 minutos sem falar).  
Então faça a pergunta “Mas porquê?” e ouça a resposta. Isto continua até que a pergunta 
“porquê” tenha sido feita 5 vezes. Deve demorar entre 10 e 15 min.  

2) O entrevistador reformula então, sem dar a sua opinião e foca nas partes positivas 
(5min): Em pares, o entrevistador, continua a atividade resumindo o que a pessoa 
entrevistada acaba de dizer sem dar a sua opinião. Reformular, dar feedback à pessoa, 
enquanto tenta ser preciso e objetivo. Usar frases positivas o máximo possível e evitar 
negações. Realçar os aspetos positivos do discurso da outra pessoa, por exemplo, os 
sucessos e os pontos fortes.  

3) Inverter os papéis (15min): Fazer o mesmo.  

4) Depois, discuta como se sentiu e o que viu em outros grupos. Conseguiu identificar a sua 
própria motivação? Conseguiu identificar a motivação da outra pessoa?

Dicas e truques   

Dependendo das capacidades de fala dos participantes, dê-lhes mais ou menos tempo para 
fazerem o exercício. Deve ser uma discussão fluida.
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Atividade 5.4.1 Questionário de avaliação da autonomia

“Se concordar com as declarações marca 1 na coluna Sim. Em seguida, marque 1 na coluna Importan-
tee se for um tópico importante para si.“
“Se a declaração não se aplicar a si, escreva 1 na coluna ”não aplicável”.
Os resultados ajudarão o formador e o participante a construir um programa de formação personali-
zado

1)  MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL

MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Sabe a importância de uma boa higiene pessoal.

Identifica a necessidade de lavar (manhã, noite, após 
esforço...)

Conhece os diferentes tipos de produtos: champô, sabão, 
pasta de dentes…

É capaz de manter uma dieta equilibrada.

Tem regularmente uma atividade física. 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

É capaz de reduzir o seu nível de stress.

Respeita os ciclos de sono.

Sabe como combater a solidão.

Faz um uso criativo dos tempos de lazer.

Participa em atividades sociais

MANUTENÇÃO DA APARÊNCIA SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS
Pode escolher a sua roupa de acordo com as condições 
meteorológicas.

Veste-se de acordo com a atividade (trabalho, desporto, 
etc.)

Sabe como manter a roupa limpa.

Sabe quando ir ao cabeleireiro.

2) UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE

DESLOCAR-SE EM SEGURANÇA SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Identifica o seu trajeto.

Aplica regras de segurança rodoviária.

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Consegue antecipar o preço da viagem.

Consegue identificar sinais e folhetos.

Consegue encontrar a plataforma do comboio ou a para-
gem de autocarro.

É capaz de determinar a hora de partida e chegada.
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3) COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E PRIORIDADES SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS
É capaz de estabelecer objetivos a longo prazo.

É capaz de definir objetivos de curto prazo.

É capaz de planear e realizar tarefas e atividades diárias.

É capaz de organizar material e espaço.

É capaz de resolver problemas e tomar decisões.

4) GESTÃO DO TEMPO

PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

É capaz de definir horários diários. 

É capaz de priorizar tarefas.

NO TRABALHO SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

É pontual (no trabalho, nas reuniões...). 

Termina o trabalho a tempo (cumprir prazos).

5) GESTÃO DE DINHEIRO

ORÇAMENTAÇÃO SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS
Identifica moedas e notas.

Consegue contar dinheiro.

Conhece a ordem de grandeza das quantias.

Conhece os seus rendimentos mensais.

Sabe as suas despesas fixas.

Sabe as suas despesas regulares.

Sabe as suas despesas ocasionais.

CONSCIÊNCIA FINANCEIRA SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Sabe ler um extrato de conta.

Sabe como funcionam os empréstimos.

6) PROCESSO DE RECRUTAMENTO

SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Já foi contratado antes.

Conhece o processo de recrutamento.

Esteve numa entrevista de recrutamento.

7) COMPREENDER AS REGRAS DE UMA EMPRESA

SIM IMPORTANTE NA COMENTÁRIOS

Já leu um documento de regulamento interno.

Conhece os horários de funcionamento da sua empresa.

Sabe as sanções se quebrares as regras.
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Atividade 5.4.2 Manutenção de uma boa saúde

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Sensibilizar para a importância de uma boa higiene pessoal
•  Aprender estratégias para manter uma boa higiene pessoal
•  Sensibilizar para a importância da boa aparência
•  Aprender estratégias para manter uma boa aparência

Duração e Material

Duração:  30  min
Material: 
•  A FICHA impressa sobre saúde física
•  Caneta / lápis, bloco de notas ou folhas de papel
Organização dos participantes: Grupos de 3 

Curso da atividade

1) Formar grupos de três participantes. Cada grupo preparará uma encenação de uma das 
situações descritas abaixo. Em cada grupo, dois membros atuam segundo a situação e 
o terceiro membro observará e anotará o que correu bem, o que poderia ter sido melhor e 
que parte do módulo de formação foi exibida na encenação. 
As situações: 

a) Um dos seus colegas é muitas vezes deixado de fora das atividades e jogos na escola. 
Tem problemas de odor corporal (mau cheiro), e por isso, os colegas evitam incluí-lo 
nas atividades e jogos em sala de aula. Decidiu ajudar falando com ele sobre higiene 
pessoal e preparação. 

b) Passou recentemente pela lição de higiene pessoal e saneamento e compreendeu a sua 
importância. Tem um vizinho que muitas vezes atira lixo em áreas públicas, e decide 
ensiná-lo sobre a importância da saúde, higiene e saneamento. 

c) Você é  o delegado de turma. Um dos seus colegas está muito doente e às vezes acaba 
por espalhar os virus na turma. Deve falar com o seu colega sobre as suas práticas de 
higiene pessoal e limpeza.
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2) Pode fazer uma atividade de brainstorming com o grupo. Faça-lhes as seguintes per-
guntas: O fazem para cuidar de vocês e do vosso corpo? O que fazem para terem boa 
apresentação e cheirar bem?

Escreva as ideias num flipchart. Concentre-se nas sugestões relacionadas com a higiene 
pessoal. Ajude os participantes pedindo-lhes que pensem num atividade fora de casa que 
gostem de fazer e o que fazem para se prepararem para isso.

Lembre-se de alguns dos benefícios de uma boa higiene pessoal:  

•  Manter-se saudável 
•  Apresentar-se e cheirar bem 
•  Reduzir a probabilidade de doenças
•  Sentir-se aceite entre pares e em público 
•  Receber elogios, felicitações e reconhecimento pelos esforços

Fale sobre o que acontece se não se importar com a sua higiene pessoal. Perguntas para 
motivar a discussão: O que acontece se... Não escova os dentes? ... Não tem chuveiro? 

Discuta as consequências de má higiene pessoal. Fornecer exemplos concretos relaciona-
dos com a situação de trabalho. Por exemplo, o que acontece se:

•  Um cabeleireiro tem mau hálito
•  Um empregado de mesa tem o cabelo e roupas sujos
•  Um talhante tem as unhas sujas e por cortar

Discuta com o grupo o que fazemos diariamente, semanalmente e mensalmente para man-
ter uma boa higiene pessoal. Estabeleça as regras para uma boa prática de higiene pessoal. 
Fale sobre a frequência mínima aceite, bem como a duração. Envolva a discussão sobre 
formas de lembrar, como usar um lembrete num telemóvel ou em aplicações móveis.
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 Ficha 5.4.2 Estar de boa saúde

Conteúdo

1. A higiene pessoal é a prática de manter o nosso corpo e roupa limpos. Ajuda-nos a ter 
saúde e bem-estar em geral. 

2. Cuidar da nossa higiene pessoal é algo que podemos fazer por nós mesmos diariamen-
te. O corpo humano pode fornecer lugares para vírus e parasitas causadores de doenças 
crescerem e se multiplicarem. Estes lugares incluem a pele. É menos provável que vírus 
e parasitas entrem no corpo se as pessoas tiverem hábitos regulares de higiene pessoal. 

3. As necessidades de apoio dos adultos variam. É importante ter expectativas realistas 
e considerar que apoio ajudará a pessoa a desenvolver a independência. Uma pessoa 
pode ter problemas em aprender estes novos comportamentos e competências, a saber 
quando e como fazer atividades de higiene específicas, e a descobrir o que fazer quando 
se depara com um problema. 

4. Regras de Higiene Pessoal 

•  Lavar as mãos com sabão com frequência (sempre depois de ir à casa de banho e sem-
pre antes de preparar e/ou comer alimentos). 

•  Escovar os dentes pelo menos uma duas vezes por dia (especialmente depois do peque-
no-almoço e imediatamente antes de ir para a cama).

•  Trocar de escova de dentes periodicamente, assim que perder a forma.
•  Lavar o corpo todos os dias. 
•  Lavar o cabelo com champô pelo menos duas vezes por semana.
•  Manter o cabelo livre de caspa.
•  Verificar se necessário cortar as unhas das mãos e pés, de duas em duas semanas. 
•  Trocar de roupa interior diariamente.
•  Usar roupas limpas. As roupas sujas devem ser lavadas com sabão para roupa antes de 

as voltar a usar.
•  Pendurar as roupas ao sol para secar. Os raios solares matarão alguns germes e parasi-

tas causadores de doenças.
•  Afastar-se de outras pessoas e cobrir o nariz e a boca com um lenço ou parte de dentro 

do braço ao tossir ou espirrar. 
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5. Estratégias para lembrar: 

•  Fazer algo à mesma hora todos os dias ajuda-nos a lembrar porque se torna parte da nos-
sa rotina diária. Da mesma forma, fazer algo num dia específico a cada semana também 
nos ajuda a lembrar.

•  Criar uma lista de verificação para utilização em casa, dependendo das necessidades dos 
membros do grupo. Adaptar as tabelas para outras necessidades específicas de género 
(por exemplo, menstruação, barbear). 

6. Aparência: 

•  A aparência tem a ver com a forma como nos vestimos e arranjamos. É importante ter 
a certeza de que está apresentável. A sua aparência pode enviar a mensagem de que é 
confiante, inteligente e sincero, ou que é o oposto destas qualidades.

•  Vestir e preparar são importantes porque nos ajudam:
  o a parecer inteligentes
  o sentirmo-nos confiantes sobre nós mesmos
  o a causarmos uma boa impressão
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Atividade 5.4.3 A importância da aparência

Síntese e objetivos de aprendizagem

Compreender códigos de vestir formais e informais:

•  valor da roupa apropriada
•  os regulamentos existentes sobre códigos de vestuário (regras gerais e casos específicos 

de cada país)
•  as expectativas sociais
•  saber identificar uma roupa apropriada

Duração e Material

Duração:  30  min
Material: 
•  FICHA de atividade do código de vestuário e EXERCÍCIO impressos
•  Canetas / lápis
Organização dos participantes: Em grande grupo

Curso da atividade

1) Pergunte aos participantes o que significa a expressão “vestido para o sucesso”
“Cada local de trabalho é único no seu código de vestuário. Dependendo do código de 
vestuário específico para o ambiente de uma empresa, os colaboradores terão de seguir o 
código para profissionais de negócios, informais ou casuais.”

2. Partilhe a FICHA de atividades dos Códigos de vestuário. Peça-lhes que identifiquem o 
que torna os artigos de vestuário não adequados para o ambiente de trabalho.
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Existem 3 categorias de vestuário:

Profissional de negócios é o nível mais alto do código de vestuário. É formal, geralmente 
um fato escuro, uma camisa de manga comprida com gravata e sapatos. Para as mulheres, 
é um fato com saia ou calças, ou um vestido, e sapatos de dedo fechado de preferência 
com um salto.

Business casual é o código de vestuário mais comum nas empresas atualmente. A roupa 
deve ser formal e agradável. Camisas, calças, blusas, casacos desportivos e saias podem 
ser usados. Não pode usar sapatos de ténis ou chinelos.

O vestuário casual é um pouco difícil de identificar. Deve, contudo, ser apropriado ao tra-
balho, o que significa arranjado e formal. Calças de ganga pode ficar bem com polos ou 
camisas de botões até baixo. Uma T-shirt pode ser aceitável se estiver em boas condições e 
não tiver um slogan ou anúncio. As saias devem ter um comprimento até ao joelho ou mais 
longas. Os chapéus não são apropriados no local de trabalho. 

Questões orientadoras

•  Consideras o teu guarda-roupa apropriado ao trabalho que procuras?
•  Qual é a pior coisa que pode acontecer se te vestires de forma inapropriada para um em-

prego ou uma entrevista de emprego?
•  Quais são algumas coisas positivas que podem acontecer se te vestires adequadamente?
•  O que significa a expressão “vestir-se para o trabalho que quer ter” como parte da discus-

são de hoje?
•  Porque é importante ter um conhecimento prático sobre boas escolhas de vestuário?
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Ficha 5.4.3 A importância da aparência

Porquê um Código de vestuário?
Conteúdo

Como diz um ditado popular francês, “Se o hábito não faz o monge, permite-lhe entrar na 
abadia”.

1) Introdução às questões dos códigos de vestuário:   

A liberdade de nos vestirmos como achamos adequa-se à liberdade individual. No entanto, 
esta não é uma liberdade fundamental, como é o respeito pelas opiniões políticas ou pelas 
convicções religiosas, que não podem conduzir a qualquer discriminação. 

O empregador pode, portanto, impor um código de vestuário, se o seu uso for justificado, 
bem como constrangimentos na aparência física do indivíduo (comprimento de unhas, ca-
belo, tatuagens visíveis, etc.). Os vários tribunais de justiça confirmaram o princípio jurídico 
segundo o qual “ ninguém pode impor restrições aos direitos das pessoas e às liberdades 
individuais que não sejam justificadas pela tarefa a realizar, nem proporcionais ao objetivo 
pretendido”. 
As razões legítimas seriam o facto de representar a empresa (e. g.: fato preto exigido na 
receção de um banco, uniformes policiais), ou para medidas de saúde e segurança (e. g.: 
uniformes médicos, chapéu de chef ou equipamento de proteção individual).  



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

180

2) Os diferentes tipos de vestuário profissional e as suas funções:  

As diferentes categorias de vestuário profissional que podem ser exigidas pelo empregador 
são:
Uniformes: polícia, bombeiros, soldados, etc. O uniforme representa uma função. As cores, 
cortes e crachás da roupa devem permitir a identificação imediata da profissão da pessoa. 
O uso desta roupa é proibido para qualquer pessoa que não exerça esta função. O uniforme 
também pode ter uma função protetora (e. g.: coletes à prova de bala).

Fonte: www.pictoselector.eu

Vestuário de trabalho:

De acordo com os regulamentos em vigor em cada país e em cada empresa, o empregador 
pode impor vestuário de trabalho. Neste caso, é geralmente fornecida pelo empregador e 
a sua manutenção assegurada pelo empregador ou pelo trabalhador. Esta é uma peça de 
vestuário que não é para ser usada fora do local de trabalho. 
Permite principalmente não se sujar, não danificar a sua própria roupa e evitar contamina-
ção cruzada. São usadas nas indústrias, no sector da saúde, na restauração, etc. 

A roupa de marca: 

A roupa ou acessórios de marca (e. g.: T-shirt, boné, etc.) têm o nome ou o logótipo da em-
presa. Permite a identificação dos colaboradores e participa na comunicação da empresa 
transmitindo uma imagem consistente com os seus valores. As cores, logotipos, materiais 
são escolhidos para que a cultura da empresa seja aparente e se destaque das outras.
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A roupa “corporativa”:

Isto envolve usar um terno ou um uniforme completo, fornecido pela empresa. Realça a ima-
gem da empresa, mas, acima de tudo, reflete a sua identidade. Encontramos roupas ditas 
“corporativas” em companhias aéreas, grandes hotéis, em certas lojas de perfumes, etc. 
Ao contrário da roupa de marca, esta é uma roupa completa que não tem necessariamente 
o logótipo da empresa.

Equipamento de proteção individual (EPI):

O EPI é obrigatório em algumas estruturas, se o trabalho expuser o trabalhador a um risco 
de saúde e/ou segurança. Não elimina necessariamente o risco, mas pode reduzir conside-
ravelmente o seu impacto (e. g.: máscara cirúrgica, viseira protetora, auriculares, etc.). Estes 
podem ser complementares ao vestuário de trabalho acima mencionado. 

3) Tenha uma roupa apropriada  

Para descobrir a roupa profissional necessária para o cargo ocupado, o colaborador pode 
questionar os seus superiores.
A adaptação aos códigos de vestuário implícitos é importante para facilitar o percurso 
profissional de um indivíduo e a integrar-se no ambiente de trabalho/empresa. Partilhar os 
códigos de vestuário do seu ambiente ajuda a desenvolver a sensação de pertença.
Dependendo da cultura corporativa, os profissionais podem vestir-se com um estilo casual/
informal (e. g.: empresas de alta tecnologia como Google, Facebook, etc.) ou formal (e. g.: 
sector bancário ou diretores funerários). O vestuário de trabalho também deve ser adaptado 
à meteorologia.
Para se posicionar, o profissional pode observar os seus colegas ou questionar o seu am-
biente (e. g.: possibilidade de colocar calções no verão? Identificação das cores usadas, 
etc.).
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Exercício 5.4.3 A importância da aparência

Identifique se é apropriado para um ambiente de trabalho. Pode usá-lo? Partilha a tua opinião com 
outra pessoa.
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Atividade 5.4.4 Começar a trabalhar

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Ser capaz de ler e encontrar um caminho num mapa
•  Encontrar uma hora num horário
•  Prática na vida real 

Duração e Material

Duração: 45  min
Material: 
•  Quadro-preto/cartão/folha de papel fixado numa parede e marcadores
•  Um ou vários computadores com ligação à Internet ou, um ou vários mapas de papel da 

área com informações sobre os transportes públicos
•  Um horário de transporte público (em papel ou no site)
•  EXERCÍCIO “Começar a trabalhar” impresso para os participantes com lápis de cor.
Organização dos participantes: Pode fazer a atividade com todo o grupo ou em subgrupos 
de 2 ou mais pessoas, dependendo da autonomia dos participantes.

Curso da atividade

1. Conhecendo os meios de transporte:
Pergunte aos participantes que tipo de sistema de transporte eles conhecem (todos os 
tipos) e escreva as respostas no quadro-negro/cartão/folha de papel fixo na parede...
Pergunte-lhes que meio(s) de transporte eles usaram para chegar ao local de formação, e 
depois escreva as respostas no quadro.
Uma vez que todos tenham respondido, pergunte-lhes se poderiam ter usado outros meios 
de transporte e o(s) motivo(s) da escolha (nenhuma outra possibilidade existente, muita 
tempo de viagem, complexidade, sentimento de segurança, distância a pé...).
Pode perguntar aos participantes que meio(s) de transporte usariam para ir:

•  à Capital (ou outra cidade principal do País)
•  ao teatro ou estádio desportivo mais próximo
•  ao centro comercial mais próximo
•  Etc.

Identifique os prós e contras de cada meio de transporte. Para tal, pode utilizar a folha de 
EXERCÍCIO abaixo.
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2. Ler um mapa: 

Antes da formação, explore a área do local de formação em termos de possíveis meios de 
transporte, caminho seguro, etc. 
Abra um mapa de papel ou uma plataforma de mapeamento ou software à sua escolha 
(Google Maps, Mappy, Microsoft Bing, Google Earth, OpenStreetMap, etc.)
Insira o endereço do local de formação na barra de busca e coloque visível os transportes 
que rodeiam o edifício (estações de autocarro/elétrico/comboio, estacionamento públi-
co...). Identifique o caminho mais seguro.
Peça a um participante que insira o seu endereço para criar um itinerário para chegar ao 
local de formação. Peça ao grupo para refletir sobre os prós e contras de cada proposta 
disponível (tempo de viagem, preços, complexidade, acessibilidade, conforto, segurança...). 
Para tal, pode utilizar a folha de EXERCÍCIO abaixo.

3. Encontre um horário  

Traga alguns folhetos de horário dos fornecedores de transporte locais e explique como 
planear uma viagem de acordo com as possibilidades de partida/chegada (ou explorar o 
seu website).

4. Prática/jogo da vida real 

Organize com o grupo uma das viagens planeadas durante a formação. Pode ser como 
chegar à paragem de autocarro mais próxima, como comprar bilhetes, ou viagem mais com-
plexa. O objetivo é colocar um pequeno grupo de participantes no comando. 

Questões orientadoras

•  Que meios de transporte conhecem/existem na vossa área?
•  O que são para vocês os prós e contras de cada um deles?
•  Como pode chegar a “A”? Existem outras formas? 

Recursos

•  “Top ten mapping APIs”: artigo que apresenta 10 plataformas de mapeamento ou softwa-
re/aplicação (2015):  
https ://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-
-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23

https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
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Exercício 5.4.4 Começar a trabalhar

Use lápis coloridos para ilustrar os prós e contras de cada meio de transporte que tem ao seu re-
dor.  Vermelho: Contras / Amarelo: Neutro / Verde: Prós
Pode adicionar um critério na última coluna. 

Média de  
transporte

Duração da 
viagem Custo Sensação de 

segurança
Acessibilidade 

/ conforto
Flexível / 

fiável



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

186

Atividade 5.4.5 Como decidir

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Saber priorizar as suas tarefas com a Matriz Eisenhower
•  Saber usar objetivos SMART
•  Competências de priorização de práticas

Duração e Material
Duração: 45  min
Material: 
•  Quadro-preto/cartão/folha de papel fixado numa parede e marcadores
•  Um ou vários computadores com uma ligação à Internet com sistema de som
•  Vídeo online
•  Folha de EXERCÍCIO “A Matriz de Eisenhower” impressa para os participantes e caneta
•  Imprima as FICHAS de atividade para os participantes
Organização dos participantes: Todos trabalham independentemente

Curso da atividade
1. Os participantes veem o vídeo sobre priorizações com a matriz de Eisenhower  

no YouTube ©
2. Distribua a folha de EXERCÍCIO “A Matriz Eisenhower”

Peça aos participantes que completem a caixa de Ação com o verbo correto.
A resposta correta é a seguinte:

Importante Fazer imediatamente Agendar

Delegar Eliminar

Urgente Não urgente

Não é importante

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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3. Explique uma situação para a qual os participantes terão de organizar as suas ações de 
acordo com a matriz de Eisenhower (Adaptar este exemplo à sua situação). 

“Hoje é segunda-feira. Tens uma entrevista importante de emprego na sexta-feira para a 
qual precisa de te preparar. Vais precisar de roupa limpa. Tens de comprar um presente para 
o aniversário de um amigo no sábado à noite. O ecrã do teu telemóvel tem algumas lascas 
que precisas de reparar. Ainda não fizeste um álbum de fotos das tuas últimas férias.” 

Identifique todas as ações necessárias para completar essas tarefas e, em seguida, colo-
que-as na matriz. Refletir com os participantes sobre como agir de acordo com o “Verbo de 
Ação” em cada caixa, por exemplo, Urgente/ Não importante = Delegar: podia pedir a outra 
pessoa para fazer as tarefas que escreveu nesta secção? 

4. Leia as FICHAS com os participantes e pratique a criação de objetivos SMART.  
Pergunte-lhes se estão familiarizados com o processo sugerido para dar prioridade às 
tarefas.
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Verbo de ação:

Verbo de ação:

Verbo de ação:

Verbo de ação:

Urgente

Im
p

o
rt

an
te

N
ão

 é
 i

m
p

o
rt

an
te

Não urgente

Exercício 5.4.5 Eisenhower Matrix

1. Cada caixa corresponde a um verbo. Coloque-os corretamente:  
ELIMINAR, DELEGAR, FAZER IMEDIATAMENTE, AGENDAR. 

2. Preencha a matriz para dar prioridade às suas ações nesta situação:

“Hoje é segunda-feira. Tens uma entrevista importante de emprego na sexta-feira para a qual preci-
sa de te preparar. Vais precisar de roupa limpa. Tens de comprar um presente para o aniversário de 
um amigo no sábado à noite. O ecrã do teu telemóvel tem algumas lascas que precisas de reparar. 
Ainda não fizeste um álbum de fotos das tuas últimas férias.”
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Ficha 5.4.5 Objetivos SMART

O que são objetivos SMART?! No dia-a-dia, tanto em casa como no trabalho, os objetivos 
proporcionam uma sensação de direção, motivação e um foco claro. Ao estabelecer estes 
objetivos, você estabelece um objetivo a perseguir. Um objetivo SMART é usado para 
ajudar a orientar as definições de objetivos. O acrónimo SMART (smart em inglês significa 
“inteligente”) é composto por palavras que traduzidas para português significam Específico, 
Mensurável, Alcançável, Realista e Limitado no Tempo. Por isso, um objetivo SMART incor-
pora todos estes critérios para ajudá-lo a concentrar os seus esforços e aumentar as suas 
chances de alcançar o seu objetivo.

Um objetivo SMART é:

•  Específico: claro, bem definido.
•  Mensurável: tem critérios específicos que medem o seu progresso até à sua realização.
•  Alcançável: é possível de atingir.
•  Realista: relevante, realista, ao alcance.
•  Limitado no tempo: tem uma linha do tempo definida, data de início e data de fim prevista. 

Objetivos específicos têm uma hipótese significativamente maior de serem alcançados. 
Para tornar um objetivo específico, devem ser consideradas cinco questões: Quem? - Quem 
está envolvido neste objetivo? O quê? - O que quero realizar? Onde? - Onde é que este objeti-
vo é alcançado? Quando? - Quando que quero atingir este objetivo? Porquê? - Porque quero 
atingir este objetivo?

Por exemplo, um objetivo geral seria: quero comer mais saudável. Um objetivo mais especí-
fico seria - quero ir ao mercado dos agricultores comprar vegetais duas vezes por semana, a 
fim de comer mais saudável.

Critérios para medir o progresso. Não poderá acompanhar o seu progresso e saber se está 
no caminho certo se não houver critérios. Para tornar um objetivo mensurável, pergunte a si 
mesmo: Quantos? Qual é o meu indicador de progresso? Como sei se atingi o meu objetivo?

Por exemplo, com base no objetivo específico acima referido: quero ir ao mercado dos agri-
cultores comprar vegetais duas vezes por semana, para comer mais saudável. Todos os dias, 
vou querer comer pelo menos um vegetal e uma fruta.
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Alcançável. Ajudá-lo-á a encontrar formas de o realizar e formas de trabalhar para o conse-
guir. A possibilidade de alcançar um objetivo deve ser definida para o fazer sentir-se desafia-
do, mas também confiante de que o pode alcançar. 

Pergunte a si mesmo: Tenho os recursos e capacidades para o alcançar? O que me está a 
faltar? Já foi feito com sucesso antes?

Realista. Deve ser realisticamente alcançável, dados os recursos e o tempo disponíveis. Um 
objetivo SMART é provavelmente realista se se acreditar que pode ser alcançado. Pergunte 
a si mesmo: O meu objetivo é realista e alcançável? Dados os recursos e o tempo que tenho, 
o meu objetivo é alcançável? Sou capaz de me comprometer a alcançar o objetivo?

Limitado no tempo. Deve ter uma data de início e de conclusão. Se o objetivo não for limi-
tado no tempo, não haverá desafio ou sentido de urgência e, portanto, pouca ou nenhuma 
motivação para o alcançar. Pergunte a si mesmo: Tenho um prazo? Qual é a altura em que 
quero atingir o objetivo? 

Por exemplo, com base no objetivo acima: A partir de 1 de setembro, quero ir ao mercado dos 
agricultores comprar vegetais duas vezes por semana, para comer mais saudável. Todos os 
dias, vou querer comer pelo menos um vegetal e uma fruta. No final de setembro, terei alcan-
çado o meu objetivo se tiver comido 30 vegetais e 30 frutas ao longo do mês.
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Ficha 5.4.5 Tarefas prioritárias

Uma das maiores vantagens de priorizar é que alivia o stress e a ansiedade, além de melhorar 
a sua eficiência e produtividade na vida e no local de trabalho. Irá ajudá-lo a obter clareza so-
bre as suas tarefas mais importantes e garantir que dedica tempo e atenção suficientes para 
as completar com sucesso. Terá menos tarefas para trabalhar e mais tempo para concluir o 
trabalho, o que lhe permitirá concentrar-se nas suas tarefas mais importantes, todos os dias. 
Atingirá objetivos importantes e aproveitará ao máximo as oportunidades disponíveis.
Priorizar implica organizar as suas tarefas por ordem de importância para determinar em pri-
meiro lugar o que deve trabalhar. Embora possa sentir-se tentado a fazer de cada tarefa uma 
prioridade urgente, deve ter cuidado. Quando tudo for urgente, tudo perderá a sua urgência.

PRIORIZAR PASSO A PASSO

1. Faça uma lista!  
Escreva todas as suas tarefas (grandes, pequenas, imediatas, a longo prazo). Comece a com-
pilar uma lista de itens de ação que precisa de tratar, classificando-os com base em:

•  Tarefas diárias – o que se faz diariamente.
•  Tarefas semanais - o que se faz uma ou duas vezes por semana.
•  Tarefas mensais - o que precisa de ser feito mensalmente. 

2. Descubra o valor em cada tarefa ou ação
Valor é o que ganha com uma ação que concretize o benefício que recebe em troca de gastar 
o seu tempo. Às vezes, o valor é imediato. Outras vezes, só é percebido a longo prazo. Por 
isso, quando investe tempo, está a criar valor futuro sobre o tempo que investiu agora. Nor-
malmente, os benefícios não são imediatos e levarão tempo a manifestar-se. Mas uma vez 
realizados, os seus benefícios duram um longo período de tempo. 
Pergunte a si mesmo: “Quem provoca este impacto?”, “Qual é a recompensa ou o resultado de 
completar esta tarefa?”, “Qual é o risco de não completar a tarefa?”.
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3. Reduzir os gastos de tempo

Quer esteja ciente disso ou não, as suas tarefas são automaticamente priorizadas pelo seu 
cérebro. 
Algumas tarefas podem aproximá-lo dos seus objetivos, enquanto outras não o fazem chegar 
a lado nenhum. É aqui que acaba por se sentir sobrecarregado, stressado e ocupado o tempo 
todo porque algumas das ações que está a fazer não se alinham necessariamente com o que 
quer no futuro. O resultado é que desperdiçamos muito do nosso tempo precioso, e muito 
pouco a investir no que interessa. Esta é a razão pela qual às vezes nos sentimos presos no 
mesmo ciclo, dia após dia, mês após mês, ano após ano.

4. Identificar tarefas urgentes

Como pode imaginar, nem todas as tarefas que precisam de ser feitas rapidamente são 
importantes. No entanto, tornam-se importantes à medida que a sua urgência se torna pre-
mente.

Uma ação importante é descobrir e diferenciar tarefas urgentes das importantes. Mesmo 
com uma lista completa, ainda se pode confundir quando se trata de descobrir o que deve 
fazer agora ou mais tarde. A maioria das pessoas usa o Princípio de Pareto para resolver este 
problema, concentrando-se nos 20 % das tarefas que representam 80% dos resultados. No 
entanto, o Princípio de Pareto depende da experiência de cada um. 

Uma técnica mais eficaz é a Matriz de Eisenhower. Tarefas urgentes são aquelas que reque-
rem a sua atenção imediata, como responder a e-mails, SMS e chamadas telefónicas que 
não podem esperar. Tarefas importantes são aquelas que afetam os seus valores, objetivos 
e missão de longo prazo. Ao utilizar este método, deve completar tarefas urgentes primeiro 
e descobrir como irá completar as importantes. Também pode delegar tarefas importantes e 
eliminar aquelas que não são importantes nem urgentes.

5. Siga o calendário que reflete as suas tarefas prioritárias

Faça-o! Talvez você seja do tipo perfeito? ... Mas talvez, e isto é mais realista, esteja a passar-
-se com a carga de trabalho e quer evitar o burnout no futuro.

Para o bem da sua saúde e para melhorar o seu desempenho a longo prazo, é crucial elaborar 
um calendário real. Se identificou as suas tarefas e priorizou-as em conformidade, já fez a 
maior parte do trabalho. Construir um calendário pode ajudá-lo a antecipar semanas poten-
cialmente loucas e começar as suas tarefas prioritárias antes que tenham a oportunidade de 
se tornar uma bola de neve. E responderá melhor: “No que devo trabalhar agora?”.
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Ficha 5.4.5 A Matriz de Eisenhower

“Tenho dois tipos de problemas: o urgente e o importante.  
A urgência não é importante e o importante nunca é urgente.” 

Dwight D. Eisenhower

A Matriz de Eisenhower é uma ferramenta de tomada de decisão simples que o ajuda a fa-
zer a distinção entre tarefas importantes, não importantes, urgentes e não urgentes. Divide 
tarefas em quatro caixas que priorizam quais as tarefas em que deve focar-se primeiro e 
quais deve delegar ou eliminar.

A diferença entre tarefas urgentes e importantes - o princípio fundamental por trás da Matriz 
de Eisenhower é a distinção entre tarefas importantes e urgentes.

Tarefas urgentes são sensíveis ao tempo e exigem a sua atenção. São tarefas que se sente 
obrigado a abordar. Focar-se em tarefas urgentes coloca-o numa mentalidade reativa, que 
pode fazê-lo sentir-se defensivo, apressado e com uma concentração limitada.

Tarefas importantes contribuem para a sua missão, valores e objetivos a longo prazo. Não 
podem produzir resultados imediatos (tornando-os fáceis de negligenciar). Por vezes, tare-
fas importantes também são urgentes — mas normalmente não. Focar-se em tarefas im-
portantes coloca-o numa mentalidade responsiva, que pode fazê-lo sentir-se calmo, racional 
e aberto a novas ideias. Se adiar em demasia tarefas importantes, elas poderão tornar-se 
urgentes.

As pessoas tendem a acreditar que todas as tarefas urgentes também são importantes - 
quando frequentemente, não são. Esta deturpação pode ter a ver com a nossa preferência 
por nos concentrarmos em problemas e soluções de curto prazo.
Mas a felicidade e a realização vêm quando nos concentramos no longo prazo.

A Matriz de Eisenhower está dividida em quatro quadrantes:

•  Quadrante 1: Importante e urgente / Fazer imediatamente
•  Quadrante 2: Importante mas não urgente / Agendar
•  Quadrante 3: Urgente e não importante / Delegar
•  Quadrante 4: Não importante e não urgente / Eliminar 
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Q1. Tarefas urgentes e importantes

Tarefas urgentes e importantes são crises com prazos de vencimento — como pagar a con-
ta da internet. Faça estas tarefas primeiro. Requerem a sua atenção imediata.

Q2. Não urgentes, mas importantes tarefas

Tarefas importantes, mas não urgentes, ajudam-no a atingir o seu objetivo - e não têm um 
prazo premente. Agende estas tarefas para fazer mais tarde. Pessoas produtivas e bem-
-sucedidas passam a maior parte do seu tempo aqui - este quadrante dá mais satisfação. 
Covey chamou-lhe o Quadrante da Qualidade.

A maioria das pessoas, no entanto, não gasta tempo suficiente aqui, porque não sabem o 
que é importante para eles ou porque estão presas nas tarefas mais prementes em mãos.

Q3. Tarefas urgentes e não importantes

As tarefas que caem neste quadrante são quase sempre interrupções do seu curso prefe-
rido. Estas são tarefas em que ajuda os outros a atingir os seus objetivos. Delegue estas 
tarefas para os outros.
A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo neste quadrante. Eles acreditam que 
estão a trabalhar em tarefas urgentes que são importantes para eles quando, na realidade, 
completar estas tarefas não faz nada para os aproximar dos seus objetivos a longo prazo.

Q4. Tarefas não urgentes e não importantes

Estas tarefas não são urgentes, nem o ajudam a atingir os seus objetivos a longo prazo. São 
apenas distrações do que mais importa. Elimine estas tarefas da sua agenda.

Agora que está ciente destes quadrantes, avalie em quais deles passa o seu tempo. 

Acompanhe o seu tempo por uma semana. Pode utilizar uma ferramenta de gestão de ta-
refas dedicada ou simplesmente acompanhar o seu tempo em incrementos de 30 minutos 
numa folha de cálculo.
Após uma semana, organize as suas tarefas completas no quadrante apropriado, utilizando 
as seguintes perguntas como critérios:

•  Isto era urgente para mim?
•  Isto era importante para mim?
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“Eu” é a palavra integral aqui - você está organizando estas tarefas com base nos seus 
objetivos.

Agora que as suas tarefas estão ordenadas, tome nota do quadrante com mais tarefas. Se 
a maioria das suas tarefas viver dentro do Quadrante 2, parabéns! Tem uma noção do que 
mais importa na sua vida.

Eis como pode reequilibrar a sua matriz:

QUADRANTE 1 – para reduzir o número de tarefas do Quadrante 1 que tem, invista tempo 
no planeamento para antecipar e prevenir problemas. Que mudanças pode fazer para evitar 
problemas inesperados? Isto pode incluir colaborar com a família, colegas, clientes ou su-
pervisores para reestruturar o seu fluxo de trabalho.

QUADRANTE 3 – para reduzir as tarefas do Quadrante 3, crie uma estratégia para delegar, 
eliminar ou limitar o tempo que gasta nestas tarefas. Por exemplo, reúna estas tarefas para 
completar numa sessão, ou partilhe com a sua família/supervisor quanto tempo passa ocu-
pado com trabalho. Se for um gestor, informe a sua equipa que vai delegar tarefas para que 
possa priorizar a sua agenda.

QUADRANTE 4 – se a maior parte do seu tempo é passado no Quadrante 4, provavelmente 
se sente stressado e insatisfeito. Continue a acompanhar o seu tempo para identificar quais 
as tarefas que mais tempo consomem. Em seguida, desenvolva um plano para eliminá-las 
ou limitá-las. Procure aconselhamento da família/supervisor — as suas perspetivas objeti-
vas pode facilitar a identificação das tarefas que pode delegar ou eliminar.

Ganha-se tempo investindo no tempo. Melhore as suas capacidades de priorização do 
seu trabalho, repita o processo acima todas as semanas durante um mês. Compare os 
resultados de cada semana para ver se os seus esforços resultam em mais tempo gasto no 
Quadrante de Qualidade.

Mesmo que as suas prioridades mudem para o Quadrante 2, continue a usar a Matriz de Ei-
senhower para organizar o seu dia. O Quadrante 2 incluirá frequentemente tarefas abstratas 
como a construção de relacionamentos e o desenvolvimento de estratégias. Estas tarefas 
não têm prazos, tornando-as fáceis de pôr de lado. Mas estas tarefas estão diretamente 
alinhadas com os seus valores, a sua realização, a sua felicidade.
Integrar a Matriz de Eisenhower no seu dia-a-dia e fluxo de trabalho irá ajudá-lo a calendari-
zar as suas prioridades com base no que é mais importante para si.
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Atividade 5.4.6 Criação de um orçamento

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Gerir diariamente o seu orçamento (controlo de despesas)
•  Conhecer o seu próprio rendimento (quem paga, como e quando?)
•  Identificar faturas, recibos, etc.
•  Utilizar uma declaração de conta (encontrar informações-chave, diferenciar os rendimen-

tos e despesas, a retirada e o débito direto)
•  Conhecer a noção de descoberto e os custos incorridos (ágios, custos de operações, etc.)
•  Usar um cartão de levantamento
•  Passar um cheque

Duração e Material

Duração:  3 x 2 horas
Material: 
•  Contas telefónicas, recibos de compras, fotocópias de cheques, folhas de pagamento (fic-

cional ou pertencentes aos participantes)
•  O participante trará os seus próprios documentos para a 2ª e 3ª sessão
•  Um computador com ligação à Internet
•  Imprima as FICHAS para os participantes
Organização dos participantes: Todos trabalham de forma independente

Curso da atividade

1. 1ª sessão: 

Atividade coletiva de identificação de informações contidas em faturas e recibos: 
•  Procurar coletivamente informações numa conta telefónica (identificar o documento, pro-

curar o período de faturação em causa, procurar o preço da subscrição, procurar o tempo 
da conversa numa conta telefónica, etc.)

•  Mesma atividade com recibos (reconhecer a data, o número de artigos, a natureza dos 
artigos e o modo de pagamento...)

Atividade coletiva em torno de uma declaração de conta: Identificação do incompressível 
(renda, eletricidade, seguro, telefone, impostos, cantina, infantários, pensão de alimentos...). 
Identificar despesas diárias e variáveis (comida, vestuário, lazer, dinheiro de bolso, etc.).
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Sessão de avaliação 
Atividade individual, repetir as mesmas atividades sozinho. O formador pede aos participan-
tes que tragam documentos para a próxima sessão.

2. 2ª sessão:

Atividade coletiva para organizar, classificar e arquivar documentos importantes (folha de 
imposto, recibos, faturas, etc.)

Atividade individual para classificar documentos por tipo, por data

Atividade do grupo para identificar rendimentos e despesas num extrato bancário. Identifi-
car as despesas essenciais e as despesas em que podemos atuar (identificar compras em 
supermercado, encontrar números de verificação, identificar valores, etc.)

Trabalho individual na sua própria declaração para saber as suas próprias despesas e rendi-
mentos. (Empregador, prestações sociais)
•  Como? ou O quê?
•  Em que data... (Exemplo: folha de pagamento)?
•  Identificar despesas, encontrar levantamentos de dinheiro...
•  Encontrar as transferências: pensão, salário, renda

3. 3ª sessão: 

Atividade coletiva e individual em torno de vários extratos bancários, um vale postal e deta-
lhes bancários. Retrabalhar a noção de transferência, débito direto, comissões.

Identificar individualmente informação nas declarações.

Trabalho individual sobre um cheque (importância de mencionar à ordem de…)
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Ficha 5.4.6 Criação de um orçamento

1. Criação de um orçamento

Objetivos

•  Estabelecer rendimentos
•  Avaliar/classificar despesas
•  Definir prioridades (onde a poupança pode ser feita)
•  Ajustar o balanço

Conteúdo

A criação de um orçamento significa encontrar um equilíbrio entre rendimentos e despesas, 
manter a sua conta bancária positiva e tentar poupar dinheiro.

A primeira coisa a fazer é identificar a quantidade média de dinheiro que recebe todas as 
semanas/mês/ano, dependendo da frequência.

•  Salário
•  Subsídios
•  Doação
•  ...

Depois, terá de estimar as suas despesas.

As despesas podem ser classificadas em três categorias:
•  Gastos incompressíveis: são obrigatórios, vêm geralmente todos os meses e na maior 

parte do tempo você sabe antecipadamente o seu valor (renda, hipoteca, eletricidade -se 
o contrato for anual- seguros...

•  Gastos regulares: são a quantidade de dinheiro que costumamos gastar para viver a nos-
sa vida. Os custos variam, mas podemos estimar o valor que costumamos gastar para 
comida, roupas, transporte, lazer...

•  Gastos excecionais: não acontecem regularmente, pois é difícil prever quando terá de 
comprar uma nova máquina de lavar roupa, televisão, para arranjar o seu carro...

Para tal, terá de olhar para o seu: Extrato de conta bancária.
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Aqui vai encontrar o dinheiro.
  Que vai para a sua conta bancária (Depósitos)

 Que sai da sua conta bancária (Levantamentos/ pagamentos)  

Para cada uma das operações, encontrará algumas indicações do motivo, para que possa 
organizá-las nas categorias explicadas anteriormente.
Em breve verá que dificilmente poderá cortar algumas despesas, uma vez que são obrigató-
rias para viver em boas condições (rendas, hipotecas, seguros...) ou para poder ir trabalhar 
(transporte), etc.

Na maior parte do tempo, não poderá fazer poupanças nas despesas mensais obrigatórias, 
como rendas, seguros ou impostos, pelo que terá de procurar noutro lugar. A maioria das 
poupanças que pode fazer estão nas despesas regulares. 

Pergunte-se: “Preciso mesmo disto? Como é que a minha vida seria afetada se eu não 
tivesse ou usasse isto? Posso ter a mesma coisa mais barata em outro lugar?” e ajustar de 
acordo com as respostas.
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Para poder lidar as despesas excecionais, que certamente ocorrerão uma vez ou outra, deve 
planeá-las e proceder a:

Provisões:
As provisões são uma quantia de dinheiro que poupa regularmente para ter dinheiro sufi-
ciente quando se tem uma necessidade súbita e cara.
Por exemplo, sabe que a máquina de lavar ou o frigorífico é bastante antigo, e espera-se que 
tenha de comprar um novo em dois ou três anos. Digamos que planeia comprar um entre 
300€ e 400€.
Divida o preço pelo número de meses antes da compra e reserve todos os meses o valor 
num “envelope (virtual) frigorífico ou de máquina de lavar roupa”. Neste caso: entre 8,5€ e 
11€ por mês se pretende comprá-lo em três anos.
Faça isso por cada artigo caro que planeie comprar.
Também deve escolher uma quantia de dinheiro para “problemas inesperados” para poder 
lidar com quaisquer emergências imprevistas.
Você também pode fazer isso para seus projetos pessoais: férias...

Às vezes, você tem/quer fazê-lo ao contrário e usar um:

Crédito:
Nesse caso, o seu banco (normalmente) empresta-lhe uma certa quantia de dinheiro para que 
possa comprar as coisas que precisa.
Prós: não tem de esperar e pode avançar para a compra assim que o dinheiro estiver na sua 
conta.
Contras: terá de devolver mais dinheiro ao seu banco no final, pois tem de devolver o dinheiro 
emprestado mais a taxa de juro, e o seguro subscrito.
O crédito tem de ser feito com cautela, algumas pessoas são confrontadas com múltiplos 
créditos, cada um contratado para reembolsar o anterior, o que leva a problemas financeiros.

Questões orientadoras

•  Que tipo de dinheiro conhece/usa? Com que frequência?
•  De onde vem o dinheiro que ganha (salários, subsídios, donativos...?)
•  No seu dia-a-dia, há coisas que são obrigatórias pagar? Pode evitar que algumas despe-

sas?
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Recursos

•  Simulador de caixa multibanco (em português)
•  Video: “How to use an ATM” (English, YouTube)
•  Wikihow: “How to use an ATM”
•  “Dossier pédagogique, gérer son budget” (F. Butscher, M. Thumerelle, S. Sain Antonin, ASL 

2006

https://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/modes_acces/guichet/demo/debut-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jqwKHvA-Jew
https://www.wikihow.com/Use-an-ATM
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
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Atividade 5.4.7 Processo de recrutamento

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Interpretar um anúncio de oferta de emprego
•  Compreender o processo de recrutamento
•  Preparar para entrevistas de emprego

Duração e Material
Duração: 1 hora
Material: 
•  Imprima a FICHA e a folha de EXERCÍCIO para os participantes
•  Peça aos participantes que tragam 1 ou 2 anúncios de ofertas de emprego
•  Selecione ofertas de emprego que mais se adequem aos participantes 
•  Computador com projetor de vídeo e sistema de som
•  Uma caneta para cada participante
Organização dos participantes:  
•  Em pequenos grupos ou sozinhos para a 1ª atividade
•  Em grande grupo para a 2ª atividade

Curso da atividade
1) Leitura de anúncios de ofertas de emprego 
Cada participante preenche a tabela na Folha de EXERCÍCIO com as suas expectativas. 
Podem adicionar critérios no gráfico.
Cada participante leu a oferta de trabalho que encontraram.
Depois, preenchem a tabela da Folha de EXERCÍCIO para comparar o seu desejo com a 
oferta.
2) O que não dizer numa entrevista
Veja a primeira parte do vídeo (até ao 1minuto e 34 segundos) com o grupo e peça-lhes que 
identifiquem o que estava errado e como poderiam ter respondido de forma diferente. Em 
seguida, assista à última parte do vídeo e deixe os participantes comentarem.
“Vídeo sobre o que dizer (e não dizer!) numa entrevista de emprego”
(vídeo do YouTube com legendas automáticas). 
Faça o mesmo com este vídeo sobre apresentação: “Competências de apresentação em 
entrevista de emprego”. Pare o vídeo aos 2 minutos para comentá-lo e depois reproduza-o 
até ao fim.

Questões orientadoras
Para testar os seus conhecimentos no início do módulo, o co-formador pode perguntar:
Pode nomear, por ordem e na sua opinião, as diferentes fases de um processo de recruta-
mento?
O que o faz pensar que um anúncio combina com o seu perfil e o faz querer responder?
Como se deve comportar durante uma entrevista de emprego?

https://www.youtube.com/watch?v=aEIOwTLRzkM&ab_channel=UltimateMedicalAcademy 
https://www.youtube.com/watch?v=Kp4j7ZJaYy0&ab_channel=UltimateMedicalAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=Kp4j7ZJaYy0&ab_channel=UltimateMedicalAcademy
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Exercício 5.4.7 Processo de recrutamento

Preencha a tabela abaixo com as suas expectativas. Pode adicionar critérios no gráfico.
Encontre uma oferta de emprego que lhe interesse. Leia-a e preencha a tabela abaixo para ver se 
se adequa ao seu desejo.

Critérios As suas expectativas A oferta de emprego

Número de horas de traba-
lho

Salário e compensação

Distância de casa

Meios de deslocação casa-
-trabalho

Interesse pela empresa

Interesse pelo trabalho

Oportunidades de formação
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Ficha 5.4.7 Processo de recrutamento

Conteúdo

1) Compreender a oferta de emprego

Certifique-se de que a oferta que mais lhe interessa corresponde às suas qualificações e 
competências. Analise a oferta mantendo-se atento quanto a ser capaz de corresponder às 
expectativas dos seguintes pontos:

•  As principais missões solicitadas (papel da posição na atividade da empresa)
•  As principais tarefas e atividades
•  A sua posição na estrutura (relações hierárquicas...)
•  As responsabilidades solicitadas (gestão de equipas, gestão orçamental, etc.)
•  A localização do posto
•  Mobilidade geográfica 
•  A posição requer carta de condução?
•  A sua disponibilidade (data de início do contrato)

 
2) Responder à oferta de emprego

O objetivo do recrutador é encontrar o candidato o mais próximo possível do perfil que este 
determinou. Para isso, o recrutador contará com elementos escritos e fornecidos pelo can-
didato: o currículo e a carta de apresentação.

•  O currículo é um documento essencial para o recrutador, mas que será rapidamente 
analisado por ele. É importante construir o seu currículo da melhor forma possível: o 
modelo EUROPASS sugere que exiba as suas experiências e diplomas do mais recente 
ao mais antigo), deve ser relativamente curto e sintético. Personalizar a forma do seu 
currículo pode ser interessante, para diferenciar-se dos outros e despertar a curiosida-
de do recrutador para que queira saber mais. 

•  A carta de apresentação também é solicitada com muita frequência. Ajuda a esclare-
cer o recrutador sobre o que o leva a candidatar-se à sua empresa. Tente destacar-se 
falando dos seus pontos fortes, seja autêntico na sua abordagem, expresse o seu 
interesse na posição e na empresa.

Em caso de dificuldades, tanto pela forma como pelo conteúdo, o candidato pode ser 
acompanhado na realização da sua candidatura. Pode pedir ajuda às agências de tra-
balho locais ou nacionais.
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3) O que esperar depois de se ter candidatado?

Uma vez que o número de candidatos é muitas vezes grande, é importante ter em conta que 
a resposta à sua candidatura pode ser negativa, mas também deve estar preparado para a 
eventualidade de não ter resposta. O candidato pode fazer um acompanhamento telefónico 
após cerca de 15 dias, para mostrar a sua motivação para obter uma entrevista.

Na perspetiva de uma proposta de entrevista, o candidato deve estar pronto para responder 
a uma chamada do recrutador e estar atento para manter o telemóvel ligado.

Entretanto, e para otimizar o seu tempo, é importante continuar a fazer candidaturas para 
dar mais hipóteses de obter uma entrevista.
 
4) Entrevista de emprego:  

a. Como se preparar

A entrevista de emprego consiste numa reunião entre o candidato e o (s) recrutador(s). 
Para o recrutador, o objetivo desta reunião é verificar se o perfil do candidato corresponde à 
posição e testar a sua motivação. Trata-se de uma troca que permite também ao candidato 
dispor de detalhes sobre a função e determinar se a posição e a empresa são adequadas 
para ele.
Antes de ir à entrevista, é necessário prepará-la:
•  Tome tempo para saber sobre a empresa, as suas atividades, a sua cultura,  

as suas notícias
•  Reflita sobre o seu percurso e como abordar as suas experiências
•  Pense em algumas perguntas para fazer ao recrutador 
•  Conheça os códigos de vestuário da empresa

b. O que esperar

É essencial organizar-se para chegar a tempo para a entrevista e desligar o telemóvel quan-
do chegar ao local. É necessária uma apresentação aprumada, limpa e em conformidade 
com a posição proposta. 
As recomendações essenciais a seguir são falar o mais fluentemente possível e adotar uma 
postura vertical e séria. 
No final da entrevista, o candidato pode ainda perguntar sobre o resto do processo de con-
tratação para acentuar o seu interesse no cargo.

Recursos

Sites de pesquisa de emprego: •  iefponline.iefp.pt
•  net-empregos.com

http://iefponline.iefp.pt
http://net-empregos.com
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 Folheto 5.4.8 Regulamento interno da empresa

Síntese e objetivos de aprendizagem

•  Entender que são regulamentos internos
•  Compreender as regras específicas que as empresas podem implementar
•  Compreender as eventuais sanções em caso de incumprimento dos regulamentos inter-

nos

Conteúdo

Cada empresa aplica regras de regulação interna. Dependendo do país, podem estar reuni-
dos no Documento Interna acessível aos colaboradores ou escritos noutros documentos 
que terá de pedir.

Cada empresa decide, em conformidade com as leis nacionais, em muitos tópicos como: 
•  Horas de trabalho;
•  Momentos de abertura e encerramento, ou seja, quando o negócio está fechado. Algumas 

empresas fecham em agosto ou em feriados específicos;
•  Medidas específicas em matéria de saúde e segurança, por exemplo, a proibição de fu-

mar;
•  As roupas de trabalho necessárias;
•  Comportamento a adotar dentro ou fora da empresa 

  o é geralmente proibido insultar a sua empresa mesmo fora do horário de trabalho;
  o Proibição de fumar nas instalações;
  o ...

•  Medidas de aplicação das normas de saúde e segurança na empresa ou no estabeleci-
mento;

•  Participação dos trabalhadores no restabelecimento das condições de trabalho que 
protejam a saúde e a segurança dos trabalhadores (usando uma máscara em caso de 
epidemia, por exemplo);

•  Regras relativas à disciplina (respeito pelo horário de trabalho, por exemplo) e à natureza 
e escala das sanções que o empregador pode tomar. 
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Se as regras não forem respeitadas, o empregador pode aplicar sanções, geralmente pelo 
departamento de recursos humanos e conforme as disposições legais em vigor.

Normalmente, o departamento de recursos humanos também tem um documento que indica:
•  Disposições relativas ao cumprimento de processos disciplinares (convite a uma entre-

vista prévia, por exemplo) para o trabalhador se o empregador estiver a considerar uma 
sanção;

•  Disposições relativas ao direito de defesa dos trabalhadores (assistência ao trabalhador 
durante processos disciplinares, por exemplo);

•  Disposições relativas à proibição, prevenção e punição de assédio moral e sexual, e atos 
sexistas.

Os regulamentos internos aplicam-se a todos os colaboradores da empresa, quer sejam 
contratados a tempo inteiro ou a tempo parcial. 
Os estagiários presentes na empresa estão também sujeitos ao disposto nos regulamentos 
internos.
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1. Ser co-formador ou par de referência

Como co-formador, você ajuda o formador; não é responsável por toda a formação, mas apoia em 
sessões de formação selecionados e de forma independente.  Poderá aprender a planear e a ministrar 
sessões de formação. Poderá ainda desenvolver certas habilidades ou experiências que serão valio-
sas como formador. Este pode ser o próximo passo para si.

Sabe como e porque é que o papel do co-formador é tão importante? Como co-formador, participará 
ativamente em formações realizadas para especialistas, professores, outros alunos, centros de rea-
bilitação e em ações de sensibilização para as questões da igualdade. Estas ações de sensibilização 
são concebidas para empregadores, profissionais de RH e decisores, e está provado que se constitui 
como um passo importante para o sucesso da empregabilidade das pessoas com deficiências e inca-
pacidades. E isto é bom, certo?

A formação a que agora se irá submeter, vai ajudá-lo a adquirir novas competências e conhecimentos 
para se tornar um co-formador. Boa sorte na sua viagem. 

Como par de referência, apoia os seus pares no estabelecimento e manutenção de uma vida diária 
independente. Apoia os seus colegas no mercado de trabalho ou em cargos voluntários, ou novos 
colegas no local de trabalho onde você é um colega com experiência. Trabalhará na maior parte das 
vezes em configurações um-para-um com o seu colega.

Prestará apoio a pessoas com a mesma funcionalidade ou outra diferente da sua. Você vai compar-
tilhar a sua experiência ou habilidades para ajudar outras pessoas a superar dificuldades que você já 
geriu com sucesso. Como par de referência, você será um modelo positivo para a pessoa que está a 
apoiar. Apoiará a pessoa em competências práticas relacionadas cm o trabalho e fornecerá orienta-
ção e inspiração.
O apoio que prestar irá ajudá-los a manter o seu emprego, especialmente se trabalhar como colega de 
trabalho na mesma empresa.

No entanto, pode ser difícil saber quando ser um par de referência e quando ser um colega de traba-
lho, ou um amigo, aliás. A formação a que agora se vai submeter visa ajudá-lo a refletir sobre isso 
para diferenciar cada papel.
A formação também lhe proporcionará valiosas competências, que se revelarão úteis em outros mo-
mentos da sua vida. 

1.1 Introdução ao papel do co-formador

1.2 Introdução ao papel de par de referência
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No seu papel de par de referência, pode ser responsável por ajudar a pessoa a aprender habilidades 
práticas: 

•  Introduzindo ideias e abordagens que considerou úteis.
•  Apoio em competências práticas relacionadas com um trabalho ou tarefa específica.
•  Ajudar em competências práticas relacionadas com ser independente ou autónomo nas ativida-

des do dia-a-dia. 

Você também pode ser responsável por apoiar alguém com habilidades pessoais tais como:

•  Ajudar a pessoa a entender o que está a sentir e a experimentar.
•  Tranquilizar a pessoa de que não está sozinha naquilo que sente.
•  Ajudar- a conectar-se com os outros e a dar-lhes uma sensação de pertença.
•  Encorajar a valorizar os seus pontos fortes, e a não se concentrarem nas fraquezas.
•  Ajudar a construir a sua autoestima e confiança.
•  Ajudar a sentirem-se mais esperançosos sobre o futuro.

Referência:  
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/

Os papéis de co-formador e de par de referência são, em muitos aspetos, bastante diferentes e nou-
tros semelhantes. A diferença entre os dois papéis resumidamente é: se você é o co-formador, você 
apoia o formador, e se você é o par de referência você apoia os seus pares. Como co-formador, apoia 
o formador nas sessões, e precisa aprender a organizar uma sessão de formação e executá-la de 
forma independente. 
Como par de referência, pode partilhar dos mesmos desafios que os seus pares. Poderá ajudá-los 
em diferentes áreas da vida, vida independente e trabalho. Precisa por isso de adquirir e desenvolver 
competências que o tornem o mais eficaz possível para apoiar os seus pares. 
As semelhanças são o interesse em ajudar pessoas. O desafio é desenvolver a capacidade de 
compreender as necessidades das pessoas que vai apoiar, e de decidir quando ajudar, e quando não 
ajudar. 
O co-formador apoia o formador no desenvolvimento da formação e por isso terá de aprender a orga-
nizar uma sessão de formação.  

Autoconhecimento 

Autoconhecimento significa que sabe quem é. Trata-se de como se vê e compreende porque age de 
uma certa maneira. O autoconhecimento é um processo dinâmico que leva tempo a ser alcançado. 

1.3 Distinguindo os papéis

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/
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Na verdade, nunca se atinge o autoconhecimento completo porque se está sempre a aprender e a 
mudar durante a sua vida. Imagine o autoconhecimento como uma espécie de puzzle. É difícil saber 
quais são as suas motivações internas. Apesar das dificuldades de todos com esta questão, há filóso-
fos e psicólogos que refletiram sobre o autoconhecimento. Isto resultou em teorias e atividades que 
facilitam a sua jornada para o autoconhecimento. 

Para alcançar o autoconhecimento, é preciso compreendê-lo através da análise, aceitação e apro-
fundamento. Assim, o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é conhecer-se a si mesmo. 
Se quer conhecer o mundo que o rodeia, primeiro deve saber quem é. Conhecer e conhecer-se é um 
processo, uma busca que não tem fim e em que todos os dias pode aprender mais.

O processo de autoconhecimento muda a forma como interage com o mundo e com os outros, abrin-
do a possibilidade de conhecer e aprender coisas novas.

A vida é como uma roda giratória. O presente, o passado e o futuro entrelaçam-se para construir a 
sua jornada. O que é hoje tem a ver com o que foi ontem e anuncia o que pode ser amanhã. O futuro 
também é consigo. 
Descreva-se, usando palavras, imagens ou qualquer outra forma de se dar a conhecer. Lembre-se, use 
o melhor. Mostre-nos quem é, o que é, o que gosta, o que sabe, o que gostaria de saber, o que quer 
saber e o que quer ser. Por favor, junte-se a nós na atividade, Retrato.

Atividade 2.2.3 Retrato

1.4 Distinguindo os papéis de outros papéis

Que outros papéis desempenha? E por que é importante distinguir os diferentes papéis? Continue a ler 
e iremos guiá-lo através da seguinte apresentação e exercícios.
“Eu tenho mais do que um papel?”, pode perguntar. Sim, na verdade, todos nós temos. Todos nós 
entramos em vários papéis durante um dia simples e normal. Este é o conceito de “papel social” com 
que ficou familiarizado no Módulo 5.  A sociedade e a cultura em que vivemos as nossas vidas desen-
volveram várias expectativas sobre a forma como as coisas são feitas, pode chamar-lhes regras. Nas 
ciências sociais chama-se “papel social” e a investigação visa compreender o porquê e a forma como 
agimos. Um papel é uma combinação de comportamentos, privilégios e responsabilidades esperadas 
e reconhecidas pela sociedade. Um papel define o que uma pessoa “tem de”, “deve” ou “não pode” 
fazer.
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Quantos papéis pode identificar na sua vida? Tem 5 minutos para os enumerar antes de seguir em 
frente.
Há muitos papéis diferentes lá fora. Uma pessoa pode estar no papel de um homem, adulto, pai, con-
tabilista, empregado, jogador de futebol e até uma pessoa com um distúrbio do sono. Outra pessoa 
pode ser uma criança, menina, filha, irmã, estudante, melhor amiga, jogadora de ténis e pessoa com 
dislexia. Outra pessoa pode ser uma mulher, adulta, mãe, enfermeira, funcionária, instrutora de fitness 
e pessoa com distúrbio alimentar.

Podemos identificar 4 lados para um papel:
•  Tem uma habilidade (objetivamente mensurável)
•  É visto como competente.
•  Parece competente.
•  Gostaria de desenvolver competências (as suas expectativas)

Como adulto que exibe uma certa experiência de vida, tende a ter inconscientemente uma imagem 
em mente das características de cada papel. Por exemplo, não se pode esperar que um médico seja 
incapacitado, um professor seja totalmente tatuado, um pai seja menor de idade, e assim por diante. 
Assim, em situações em que se depara com uma pessoa que “não se adequa ao papel”, pode tornar-
-se cético. A pessoa terá, portanto, de se esforçar mais para o convencer a “encaixar no papel”. Este 
fenómeno chama-se preconceito e é bastante comum, infelizmente. 

Uma vez que tenha isto em mente, você será, diariamente, capaz de prestar atenção aos diferentes 
papéis que assume. Após esta formação, você irá, em particular, assumir o papel de co-formador ou 
par de referência.

Pode fazer a próxima atividade para refletir mais sobre o que ambos os papéis implicam em geral e 
mais especificamente para si.

Atividade 6.1.2 Funções de co-formador e par de referência

Comunicação formal e informal 

Como já deve saber do módulo de Comunicação, as diferentes funções que assume precisarão que 
comunique de forma diferente do que costuma fazer. Quando estamos em casa a falar com os nos-
sos pais, irmãos, cônjuges ou filhos, falamos de uma certa maneira. Quando se está no supermercado 
e se encontra alguém conhecido, falamos de forma um pouco diferente. Há até situações que obri-
gam a falar de uma forma mais rigorosa. Agora aprenderá mais sobre a linguagem informal e formal. 

Na maioria dos ambientes de trabalho, você vai descobrir que é usada ao longo do dia uma mistura de 
linguagem formal e informal. Qual a forma que deve usar depende da posição da pessoa com quem 
está a comunicar e da sua relação com esta pessoa. É preciso usar o bom senso pessoal para decidir 
que tipo de comunicação deve ser utilizada e quando.
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Linguagem informal: Você usa esta forma em comunicação casual e descontraída com pessoas que 
conhece. Esta forma não tem obrigações nem restrições e baseia-se em relações pessoais. Usa-a 
quando fala com colegas de trabalho com quem tem uma relação descontraída e com os seus cole-
gas de trabalho fora do escritório.

Língua Formal: Utiliza esta forma de linguagem ao partilhar informações oficiais com outros. Esta for-
ma linguística mostra um nível de respeito e cortesia. É necessário utilizar esta forma de linguagem 
quando fala com superiores, gestores ou autoridades, ao apresentar trabalho aos colegas, dar instru-
ções aos colegas, ao falar com clientes, falar ao telefone e em comunicação escrita. 

Em todos os casos, deve familiarizar-se com a pessoa que está a apoiar ou a formar para poder deci-
dir quando é apropriado utilizar a linguagem formal ou informal.

Atividade 6.1.1 Funções e Comunicação

Atividades 6.1.3 para prática extra: Role-plays e fichas de trabalho sobre comunicação formal e 
informal
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2.1 Storytelling

O professor Robert McKee diz o seguinte sobre o Storytelling: “Storytelling é a forma mais poderosa 
de pôr ideias no mundo”. 

Se pensarmos bem, contar histórias faz parte da existência humana há séculos. Os arqueólogos 
encontram vestígios de narrativa humana que aconteceram há 10 mil anos. Os humanos já adiciona-
ram ajudas visuais à sua narrativa, e foi isso que os arqueólogos encontraram, desenhos simples ou 
impressões de mãos nas paredes das cavernas. Contar histórias é, na verdade, a forma mais antiga 
de entregar uma mensagem, ou de explicar o mundo. 

E os humanos ainda contam histórias em grande escala. Estamos a contar histórias antes de 
aprendermos a escrever. Histórias são mais fáceis de lembrar do que factos simples, histórias são 
agradáveis e histórias estimulam a imaginação. É por isso que os pais contam histórias aos filhos. É 
por isso que gostamos de ver filmes e ler livros. Em suma, adoramos histórias. Na verdade, você já é 
um contador de histórias. E provavelmente também conhece vários contadores de histórias. Talvez o 
seu tio use histórias, o seu chefe ou talvez até a sua sobrinha de 3 anos. Está a usar histórias para si e 
para os outros, mas talvez não lhe chame exatamente isso.

As histórias servem como uma grande fonte de conhecimento e sabedoria, e como bónus, as histó-
rias são divertidas. As histórias são usadas para criar novas ideias e para inovar o nosso pensamento, 
para repensar e reavaliar o que já sabemos. As histórias são uma grande fonte de motivação e inspira-
ção e forçam-nos a ultrapassar os nossos limites.

Pode perguntar-se, o que torna a narrativa tão eficaz para aprender? Em primeiro lugar, a narrativa 
cria ligações entre as pessoas e entre pessoas e ideias. As histórias unem as pessoas transmitindo 
a sua cultura, história e valores. Quer pensemos nos nossos países, nas nossas comunidades ou nas 
nossas famílias, entendemos intuitivamente que as histórias que temos em comum são uma parte 
importante dos laços que nos une.

Então, agora vai aprender a usar a narrativa no seu trabalho como co-formador e par de referência. 
Este trabalho destina-se a alunos adultos, e a narrativa é uma parte importante da pedagogia na teoria 
da aprendizagem de adultos. A narrativa encaixa-se bem às necessidades únicas dos alunos adultos, 
proporcionando uma estrutura flexível e criativa, que pode funcionar bem na sala de formação para 
adultos. 

2. Competências necessárias para o co-formador e par 
de referência
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Pode não ter ouvido falar dele, mas o Malcolm Knowles é o criador da “teoria da aprendizagem de 
adultos”. Segundo ele, há quatro necessidades do aprendiz adulto. A narrativa responde a cada uma 
destas necessidades:  

1. Os alunos adultos preferem a autodireção quando aprendem.
2. Os alunos adultos aprendem mais experimentando o que aprenderam do que através da escuta 

passiva.
3. Os adultos têm necessidades específicas de aprendizagem geradas por eventos de vida.
4. Os adultos são alunos que querem aplicar imediatamente o que aprendem, seja uma nova habili-

dade ou conhecimento.

Usado como uma ferramenta pedagógica em diferentes contextos de formação para adultos pode: 

•  Ajudar os alunos a compreender e conceptualizar o processo de aprendizagem.
•  Capacitar o aprendiz adulto.
•  Facilitar a comunicação.
•  Inspirar o crescimento pessoal.
•  Envolver o aprendiz adulto.

Quando estiver a pensar usar o storytelling na sua sessão de formação como co-formador, o mais im-
portante a fazer é preparar os participantes para a tarefa. Isto é especialmente importante se os seus 
participantes são novos em storytelling ou não estão habituados a ouvir histórias como adultos.

Então, para preparar o grupo para contar histórias, você pode seguir estes quatro passos:

•  Estabeleça os objetivos da formação.
•  Crie um ambiente agradável para a sessão formativa.
•  Faça os seus participantes confiarem e terem segurança uns nos outros.
•  Promova o pensamento criativo usando o storytelling como uma ferramenta. 

Além disso, pode utilizar estes exercícios na preparação dos seus participantes para contar histórias. 

•  Exercício de respiração ‘Encher e libertar’: Encha os pulmões com ar, quase como um balão, dei-
xe o peito expandir-se em todos os lados empurrando a caixa torácica. Então deixe todo o ar sair 
pela sua boca. Repita isto cinco vezes. 

•  Exercício de respiração e contagem: Respire fundo do diafragma enquanto conta lentamente 
até dez, depois de ter atingido dez, respire lentamente o ar enquanto conta lentamente até dez. 
Repita isto duas vezes. 

•  Exercício de zumbido: Sinta as vibrações no seu rosto e nos seus lábios enquanto zumbe para 
cima e para baixo. Repita isto duas vezes. 

•  Exercício de rosto feliz/triste: Mude de triste para rosto feliz e vice-versa. Desta forma apren-
derás a entrar e a sair de estados emotivos muito rapidamente, para seguir o fluxo da história. 
Repita isto cinco vezes. 
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•  Exercício de trava-língua: Leia o mais rápido que puder: “ O tempo perguntou ao tempo quanto 
tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem”. 
Este exercício torna a língua mais flexível e menos provável de tropeçar nas palavras.  É uma 
ótima maneira de praticar e melhorar a pronúncia e fluência.  Encontre mais trava-línguas aqui 
https://ncultura.pt/lingua-portuguesa-23-dos-melhores-trava-linguas/ 

•  Técnicas de exercício para lembrar factos: ‘Mnemónica’ é uma ferramenta para ajudar a lembrar 
os factos ou uma grande quantidade de informação. Pode ser uma canção, rima, sigla, imagem 
ou uma frase para ajudar a lembrar uma lista de factos numa determinada ordem. Se você, por 
exemplo, está a aprender a ordem dos nossos planetas, pode fazer este enigma: Meu Vizinho 
Tratou Meu Jardim Sob Uma Neblina = Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano e 
Neptuno. 

Aqui estão duas atividades que lhe mostrarão o poder do storytelling para usar no seu trabalho como 
co-formador em grupos de formação de adultos.

Cadeias de História, como criar e contar uma história

Ao utilizar a atividade das Cadeias de História, você vai experimentar em primeira mão como uma 
história é criada e contada.  Verá como cada pessoa no seu grupo pode influenciar, ensinar e inspirar-
-se mutuamente. Os membros do grupo usam palavras para construir a história. Observará que este 
processo estimula a criação. Contar histórias levará à ligação entre as pessoas do grupo.

Pode usar as Cadeias de História como quebra-gelo. Em seguida, encoraje os participantes a parti-
cipar, e um sentido de conexão será desenvolvido. Vai notar que os participantes se sentirão mais 
confortáveis uns com os outros e estarão prontos para compartilhar. Esta é a primeira atividade a 
ser usada quando introduz o storytelling na sua sessão de formação para adultos. O grupo irá, sob a 
sua liderança, inventar uma história e cada participante terá a mesma oportunidade de contribuir. A 
história é o seu produto comum, e eles vão sentir a propriedade da história e do processo de fazer a 
história. Você vai notar que os participantes precisam pensar de forma mais inovadora, repensar e 
reavaliar os pensamentos que tinham anteriormente.

Valores através de Storytelling 

Em breve descobrirá que há tanto que pode fazer através do Storytelling. Há tanto que se pode dizer 
e tanto que pode ser aprendido e desenvolvido. E a parte divertida é que também pode fazer dele um 
momento lúdico. Então, vamos lá, vamos jogar! Digamos que jogamos “uma entrevista de emprego”! 
Nesta atividade, aprenderá a comunicar de uma forma diferente e talvez mais criativa. E isto pode ser 
útil numa entrevista de emprego e fazê-lo sentir-se mais confiante.  

Atividade 6.2.2 Valores através de Storytelling
Atividade 6.2.1 Cadeias de história

https://ncultura.pt/lingua-portuguesa-23-dos-melhores-trava-linguas/
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2.2 Comunicação 

Por favor, consulte o módulo 4 sobre Comunicação.
Pratique expressando-se claramente com a seguinte atividade:

Atividade 6.2.3 Expresse-se eficazmente

Vista-se adequadamente / A importância da 1ª impressão

Além de se expressar claramente, é importante considerar a forma como se apresenta. Lembre-se, só 
leva meio segundo para  a outra pessoa ter a primeira impressão de si. Isto significa que tem de pla-
near a primeira impressão para que esta seja boa. Então, para preparar isto, você precisa considerar 
não só a forma como se veste mas também a forma como você se apresenta. 

Vestir-se adequadamente 

A coisa mais importante a lembrar sobre a roupa, é que DEVEM ESTAR LIMPAS. Habitue-se a preparar 
previamente as roupas que pretende usar quando estiver no papel de co-formador ou par de referên-
cia.  E claro, higienizar-sede manhã antes de vestir a roupa limpa, mas já sabia disso, certo?

Apresentando-se usando o Elevator Pitch (Discurso de Elevador)  

Imagine-se a fazer um anúncio ou um comercial sobre si mesmo. Como é que faria isso? O que diria? 
Agora vai aprender a fazer um discurso de elevador. Esta é uma mensagem clara e breve sobre si. 
Comunica quem é, o que procura e como pode beneficiar uma empresa ou organização. 

Um Pitch (Discurso) de Elevador é normalmente de cerca de 30 segundos. A razão para isso é que 
este é o tempo que as pessoas demoram durante uma viagem de elevador num prédio. A ideia por 
trás de ter um discurso de elevador é você estar preparado para partilhar esta informação com qual-
quer um, a qualquer momento, mesmo num elevador. 

Numa feira das profissões pode usar o seu discurso para se apresentar aos empregadores. É impor-
tante que o seu discurso seja memorizado e praticado. Ensaie o seu discurso de 30 segundos no 
elevador com um amigo ou em frente a um espelho. O importante é praticá-lo em voz alta. Quer que 
pareça natural. Sinta-se confortável com o que tem a dizer para que o possa fazer calmamente quan-
do chegar a hora. 

Por favor, entre no elevador para a seguinte atividade.

Atividade 6.2.4 Discurso de Elevador
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2.2.1. Aprender a ouvir: Escuta ativa e empática

Por favor, consulte o módulo 4 sobre Comunicação.

Atividade 6.2.5 Escuta Ativa

2.3. Nem todos pensam como eu.

2.3.1. A teoria das múltiplas inteligências de Gardner 

Já deve ter ouvido falar de QI. O Quociente de Inteligência  é avaliado através de teste normalizado, e 
o resultado indicará o seu nível de QI e, em seguida, o quão inteligente você é. É assim que a maioria 
das pessoas pensa em inteligência e esperteza.

Howard Gardner, no entanto, passou a maior parte da sua vida adulta refletindo nisso. A inteligência 
deve ser mais do que o seu desempenho em testes lógicos, pensou ele. Ele propôs uma teoria que diz 
que temos pelo menos 7 inteligências diferentes, e que todos nós atuamos sobre isso de várias ma-
neiras. Isto significa que, mesmo que seja difícil aprender através da leitura de um livro, pode aprender 
muito bem a experimentar a habilidade depois de lhe ter sido mostrado. Isto também significa que 
mesmo que você tenha dificuldade em entender os sentimentos e intenções dos outros e o que os 
motiva, poderá ser ainda um músico altamente qualificado. 

A conclusão é que há diversas formas de se ser inteligente, e que todas as pessoas são inteligentes 
e têm recursos de uma forma ou de outra.. Então, como é que isto nos pode ser útil na formação para 
sermos um co-formadores ou pares de referência? Bem, quando precisar aprender algo que é difícil, é 
importante saber de que maneira aprendemos melhor. Por isso, devemos considerar isso no papel de 
co-formador e par de referência. 

As 7 inteligências, segundo Gardner, são:

1. Inteligência Lógica e Matemática  

Quando se tem inteligência lógica e matemática, é-se bom a ver padrões e a ver como certas coisas 
funcionam. Também se é bom a encontrar novas respostas com base no conhecimento que já se pos-
sui. É provável que faça tabelas, formas e sistematização geral para se lembrar do que aprende.
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2.  Inteligência Linguística 

Quando se tem inteligência linguística, é-se bom a usar a linguagem para se expressar. É bom a fazer 
com que as outras pessoas compreendam o significado da mensagem quando escreve ou fala. Tam-
bém é bom a ler e a aprender através da leitura. Além disso, é provável que use a linguagem para se 
lembrar do que está a aprender. Por exemplo, toma notas numa palestra e reescreve-as em casa. 
 
3. Inteligência Espacial  

Espacial, pode ser uma palavra difícil de entender neste contexto, mas vamos tentar explicá-la. Quan-
do se tem inteligência espacial, é-se bom a imaginar na própria mente como resolver um determinado 
problema. Visualiza imagens na sua mente e depois imagina como se movem, ou como precisam de 
mudar para resolver o problema. É provável que faça mapas imaginativos na sua mente para se lem-
brar do que está a aprender.  
  
4. Inteligência Musical  

Quando se tem inteligência musical, é-se bom a fazer música e a reconhecer música. Aprende-se uma 
nova música rapidamente, tanto a letras como a melodias e ritmo. É provável que use música, faça 
uma música ou pode tocar um ritmo para se lembrar do que aprendeu. 

5.  Inteligência Corporal-Cinestésica 

Este é outro termo difícil. Significa que aprende melhor quando pode mover o seu corpo, e se é es-
pecialmente bom a imitar os outros e a aprender ao fazê-lo. Vê o que eles fazem e faz o mesmo. Até 
consegue imaginar o seu movimento na sua mente antes de o fazer. Por isso, lembra-se do que apren-
de imaginando como é fazê-lo. 

6. e 7 As Inteligências Pessoais
Quando se tem inteligência pessoal, é-se bom a compreender os sentimentos e as intenções dos 
outros. Isto chama-se inteligência interpessoal. Interpessoal significa “entre pessoas”. Você também 
pode ser bom em entender os seus próprios sentimentos e motivações e pode expressar por que faz 
o que faz. Isto chama-se inteligência intrapessoal. Intrapessoal significa “dentro da pessoa”. Como 
pode ver, estas são duas inteligências separadas, mas é incomum ter uma sem a outra. Aprende-se 
melhor a falar e a discutir com outras pessoas, e isso ajuda-o a ver como um problema pode ser re-
solvido tomando a perspetiva dos outros. Também aprendes com a forma como as outras pessoas te 
respondem. Se eles elogiarem o seu trabalho, é provável que o faças da mesma maneira da próxima 
vez. A aprendizagem social é altamente dependente do feedback dos outros.      
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2.3.2 Teoria da Mente

A Teoria da Mente – capacidade de tomada de perspetiva é uma habilidade importante quer para o 
co-formador quer para o par de referência. Estas competências são difíceis de transferir e são alta-
mente dependentes do tipo de funcionalidade das pessoas.

Uma atividade que foi desenvolvida para analisar a teoria da mente, envolve uma terceira pessoa 
também (podemos chamá-la de Maria). Vocês os três estão sentados numa mesa e há uma caixa de 
chocolates na mesa. Toda a gente sabe daquela caixa, mas ninguém a abre. O que acontece a seguir 
é que a terceira pessoa sai da sala por um período de tempo – para fazer uma chamada ou algo 
assim. Entretanto, pergunta ao participante ‘O que acha que está na caixa?’. O participante responde 
com base no exterior da caixa e diz “Chocolate”. Abrem a caixa e encontram-na com algo completa-
mente diferente, talvez lápis. Isto é surpreendente para o participante. E agora vem a pergunta chave: 
“Quando a Mary voltar, temos de lhe mostrar. Mas antes de lhe mostrarmos, o que ela achará que está 
na caixa? Então, se o participante possuir a Teoria da Mente, a resposta será “Chocolate”. Se o partici-
pante não possuir “Teoria da Mente”, a resposta será ‘Lápis’. 

No entanto, mesmo que exiba a “Teoria da Mente” e mostre a capacidade de tomada de perspetiva, 
será útil praticar a capacidade de acordo com o papel de co-formador ou de par de referência. É muito 
importante que as funções de co-formador e de par de referência saibam que outras pessoas podem 
não partilhar a sua perspetiva. Também é importante saber como lidar e agir numa situação em que 
há uma diferença de opinião.  

ToM 1: https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
ToM 2: https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM4

Assertividade 

No seu papel de co-formador, você será confrontado com situações desafiantes. Mesmo as questões 
mais problemáticas podem ser tratadas de forma respeitosa para com os participantes. Uma forma 
muito útil de o fazer é ser assertivo em todas as ações que realiza.  

No tratamento de situações problemáticas durante a formação, é necessário considerar o bem-estar 
de todos os participantes. Tem de ter em mente a qualidade do ambiente social durante a sua sessão 
de formação. 

Em primeiro lugar, veja a definição de Assertividade: Expressa diretamente, honestamente e firme-
mente à outra pessoa os seus sentimentos, atitudes, opiniões ou desejos de uma forma que respeite 
os sentimentos, atitudes e opiniões, bem como os direitos e desejos de outra pessoa.  Resumindo, a 
assertividade é: capacidade de se expressar plenamente em contacto com outras pessoas.

Pode achar a assertividade útil em muitas situações problemáticas durante o seu dia-a-dia. No entan-
to, como co-formador, você precisa aprender a usar dois métodos úteis.  

https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM
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O primeiro método diz respeito ao desafio de dar feedback positivo aos participantes.
Sente a emoção, mas isto não é necessariamente visível do seu lado de fora e outras pessoas não 
sabem como você se sente. Tem de lhes dizer. Lembre-se, tem o direito de sentir as suas emoções e 
pode expressá-las de forma assertiva.

Aqui estão alguns exemplos de como expressar emoções de forma assertiva:

Gostei do que fez. Confio em si. Respeito a sua atitude nesta situação difícil.
Eu gosto de si. O que me disse deu-me um grande prazer. Gosto de falar consigo.
Sinto-me ótimo na sua companhia.

Agora, aqui está um exercício que lhe permitirá praticar como ser assertivo em dar feedback positivo 
a outras pessoas.

Exercício: 
O grupo faz um círculo. Escolhes duas outras pessoas e diz uma frase a começar com “Gosto dos 
teus....” … olhos, cor do teu cabelo, o teu tom de voz... etc. Lembre-se, o que diz tem de ser verdadeiro e 
sincero. 
No final, pense no seguinte e discuta em grupo: 
Como se sentiu ao ouvir o que os outros lhe disseram?
Como te sentiste ao dar feedback aos outros?  
Quando você é co-formador e encarregado da sua própria sessão de formação, este será um bom exer-
cício para o seu grupo.

O segundo método é sobre como lidar com o seu próprio sentimento de aborrecimento em determi-
nadas situações ou em relação aos seus participantes. Aqui estão algumas dicas úteis sobre como 
fazê-lo.

Os 4 estágios da expressão assertiva da raiva:

1. Fornecer informações 

Nesta fase, informe a pessoa de que determinado comportamento é desconfortável para si. 
Por exemplo: 
É difícil para mim quando está sempre a falar durante a formação. Por favor, pare.

2. Expressão de sentimentos 

Se o que disse na primeira fase não causou alterações no comportamento irritante, informe a pessoa 
dos seus sentimentos nessa situação. 
Por exemplo:
Se não parares de falar, peço-te que saias da reunião. 
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3. Apelar às regras 

Quando isso também não funcionou, apele às regras para o ajudar a obter a mudança de comporta-
mento. 
Por exemplo:
Se não parares de falar, peço-te que saias da reunião. 

4. Aplicação de Regras 

Nesta fase, tem de agir de acordo com o que disse que faria a partir da terceira fase. 
Por exemplo: 
Ainda estás a falar. Por favor, saia da reunião agora!

Lembre-se que as suas respostas são para ser assertivo. Fique calmo e não levante a voz. 
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3.1 Como aprendemos?

Decidiu agora tornar-se co-formador. Decidiu apoiar os formadores a ajudar um grupo de pessoas na 
sua jornada a fazer mudanças na sua vida. Agora vais aprender mais sobre como os outros apren-
dem.  A experiência que obtém durante este programa é a maior influenciadora no seu desenvolvi-
mento em se tornar um co-formador. 

A sua própria experiência será valiosa para os grupos com quem vai trabalhar no futuro. No início des-
te curso, aprenderá fazendo os exercícios e observando o que o formador faz durante as aulas.

O objetivo da sua formação é permitir-lhe conduzir sessões de formação por conta própria. Em segui-
da, você precisa pensar através de qual estratégia vai trazer mais conhecimento e experiência para a 
vida do participante. Preste muita atenção ao que se segue e prepare-se para praticar.

3.1.1 Estilos de aprendizagem

Nesta secção você terá uma visão sobre como a maioria das pessoas aprende. Ao longo dos anos, 
foram desenvolvidas várias teorias para explicar como aprendemos e o que o formador deve estar 
ciente para facilitar a aprendizagem.

O Ciclo de Aprendizagem Experiencial

O teórico educacional David Kolb  desenvolveu uma teoria da aprendizagem. Nesta teoria, ele defende 
que aprender é um processo cíclico contínuo. Este ciclo é composto por quatro etapas.

•  FAZER: Fazer por si mesmo, dá-lhe experiência concreta.
•  OBSERVAR: Observe o que faz e compreenderá a sua experiência.
•  PENSAR: Pense no seu entendimento e terá novas ideias sobre como  

aplicar a sua nova competência.
•  PLANEAR: Planeie experimentar as suas novas competências e veja como resulta.

A teoria de Kolb baseia-se no facto de que cada pessoa chega a uma situação de formação com uma 
variedade de experiências de vida, alguma educação prévia, sob a forma de formação formal ou infor-
mal. Como co-formador, tem de estar ciente disso, e respeitar que os seus participantes ou a pessoa 
que apoia aprendem de forma diferente de si. 

Na verdade, Kolb diz que toda a aprendizagem é reaprender porque a aprendizagem é um processo 
contínuo que se baseia na experiência. Todas as etapas deste ciclo terão de ser concluídas antes de 
se poder realizar uma verdadeira aprendizagem. Cada etapa ajuda o aluno a mudar o entendimento e 
as expectativas.

3. Tornando-se co-formador (apenas para co-formador)
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Como ensinar uma habilidade?

Sabia que ensinar uma habilidade, qualquer habilidade, pode ser feito em apenas quatro passos? 
Quando se assume a tarefa de ensinar a alguém uma habilidade, o principal objetivo é que os alunos 
possam realizar a habilidade por si mesmos.
Comecemos por uma história, e verá:

Sempre que me lembro da minha infância, não consigo imaginá-la sem a alegria de andar de bici-
cleta. Tenho boas memórias de curtas e longas viagens na minha bicicleta com os meus amigos. 
Muitas pessoas acreditam que andar de bicicleta é uma habilidade de vida “vital”.
Mas, antes de poder andar de bicicleta, precisava de aprender a montá-la, felizmente tive o meu 
irmão que me ensinou. No início, ele disse-me o que ia ensinar e explicou alguns conhecimentos bá-
sicos sobre como começar a andar de bicicleta, como manter o equilíbrio, como travar e como parar 
e depois mostrou-me como fazer tudo isso. Até agora tudo bem, parecia muito fácil, mas depois ele 
disse-me: “Agora é a tua vez!” No início, assustei-me e fiquei nervoso. Mas tentei andar de bicicleta e, 
claro, tive algumas dificuldades. O meu irmão estava sempre a apoiar-me, a dizer-me o que estava a 
fazer de errado e como melhorar. E no final, dominei a habilidade de andar de bicicleta.  

Os quatro passos de ensino de habilidades

1. Diga aos participantes o que vão aprender 

Começa-se por lhes partilhar os objetivos de aprendizagem. Tem de tentar garantir que todos com-
preendem o que vão aprender e porquê. Durante este processo inicial, você verá que os participantes 
ficam mais envolvidos no seu próprio processo de aprendizagem, quando sabem o que se espera 
aprender.

Para que isso seja possível, é necessário ter um plano claro, com objetivos e conteúdos estruturados 
e materiais de aprendizagem adequados.
Mas acha que já chega? Não, não chega. É de importância crucial que você, como co-formador, faça 
com que os participantes se sintam seguros, que saibam que os compreendem e que só lhes desejam 
felicidades. Para que isto aconteça, é necessário escolher cuidadosamente o seu estilo de comunica-
ção. Pode ser sensato usar exemplos concretos do que será ensinado usando metáforas, narrativas e 
vídeos. Isto pode dar mais valor e significado ao processo de aprendizagem.

A ideia por trás da formação é envolver e incentivar os participantes no processo de aprendizagem de 
novas competências.

2. Mostre-lhes como fazê-lo 

2 Mostre-lhes como fazê-lo
Por isso, depois de acabar de explicar o que eles vão aprender e porquê, tens de lhes mostrar como 
fazer a habilidade. Um bom conselho é considerar cuidadosamente quais as habilidades que pode 
assumir no ensino. A habilidade que ensina tem de ser natural para si próprio, tem de ser altamente 
competente nesta habilidade.
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A razão para a importância do passo 2 é que muitos participantes se sentem mais confortáveis e 
confiantes depois de verem o co-formador fazer a tarefa. Uma demonstração dá um modelo visual e é 
mais eficaz do que apenas uma explicação de como é feito.

A demonstração tem de ser feita passo a passo e deve assegurar-se de que deve dar uma explicação 
a cada passo à medida que avança. Torná-lo interessante chamando a atenção para detalhes impor-
tantes para evitar que a atenção dos participantes seja perdida.

Quando se faz a demonstração, é importante que não se engane. Se cometer erros, os participantes 
podem achar a tarefa muito difícil para eles. Isto vai dificultar-lhe a sua mente entusiástica e motivada. 

Lembre-se ainda que, durante a demonstração, os participantes devem ter a oportunidade de fazer 
perguntas.

3. Deixe-os fazê-lo 

Quando terminar a demonstração, são os participantes que se voltam para tentar. Verá que alguns 
participantes estão ansiosos para tentar, e outros têm medo de tentar. Devia deixar os ansiosos irem 
primeiro, e observando os outros, sentirão menos medo.

Dê elogios a cada participante depois da sua tentativa. Lembre-se de elogiar especificamente o que 
fizeram e elogiá-los também pela prática. É importante que os apoie na sua fase de construção de 
competências e os faça ver que é preciso prática contínua para se tornar bom nisso. 

Lembre-se que quando estão a tentar uma habilidade pela primeira vez é normal estar apreensivo. É 
importante que se sintam à vontade para fazer perguntas à medida que vão experimentando a habili-
dade. Pode incentivar a pergunta e a capacidade de liderar o seu próprio processo de aprendizagem, 
dando-lhes exercícios sobre o mesmo.

4. Autoavaliação 

Deve ter reparado que no passo 3 não se deve apontar os seus erros, apenas apoiar as suas tentati-
vas. A razão para isto é que não é seu trabalho dizer-lhes o que eles fizeram de errado. Eles têm de 
resolver isto sozinhos. Precisam de rever o seu próprio desempenho e encontrar soluções para os 
seus próprios erros. 
O seu trabalho é guiá-los através disto. Os participantes devem rever cada passo e descobrir o que 
fizeram bem e o que precisam de melhorar.

Aqui estão algumas questões orientadoras para apoiar a autoavaliação:

•  Que passos fiz bem?
•  Como me senti quando o fiz?
•  Agora, faria algo diferente?
•  O que posso fazer para melhorar?
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Você, como co-formador, dá feedback quando os participantes terminarem a sua autoavaliação. Dar 
feedback de acordo com estes três passos:

a) Menciona o que funcionou e dá exemplos de comportamentos e ações bem executados (felicitá-lo 
pelo que fizeram bem, pelo seu esforço e empenho).

b) Identifica o que poderia ter sido melhor, como orientação para ajudá-los a melhorar e mantê-los 
envolvidos no desenvolvimento de competências.

c) Identifica-se o aspeto que mais se destacou.

No entanto, e aqui vem algo extremamente importante: NÃO use a palavra MAS, use a palavra E. Aqui 
está o porquê:

Quando se faz uma declaração positiva primeiro e depois continua com MAS, o poder das palavras de 
louvor desaparece. Se você, por outro lado, ligar as duas declarações com E, o efeito é completamen-
te diferente. Agora as declarações parecem encorajadoras. Como magia, quase. 

O seu trabalho é notar e nutrir todas as melhorias que fazem. Assim fará com que os participantes se 
sintam valorizados. Isso é muito mais importante do que lembrá-los que podem sempre fazer melhor. 
Eles sabem isto. O que eles não sabem é cada pequena melhoria que fazem cada vez que ensaiam a 
habilidade. Por causa da sua perícia nessa habilidade, vê essas pequenas melhorias e pode partilhar 
com eles.

Educação baseada no desempenho  

Educação baseada no desempenho significa que você usa os seus conhecimentos e habilidades no 
contexto de tarefas práticas. Você se envolve com o produto final, mas também com o processo em 
que você terá que resolver problemas e tomar decisões. 

Além disso, através da educação baseada no desempenho, também desenvolverá outras dimensões 
da aprendizagem, nomeadamente os aspetos afetivos, sociais e metacognitivos da aprendizagem. 

O aspeto afetivo/emocional da aprendizagem: A educação baseada no desempenho permite-lhe par-
ticipar em tarefas interessantes e significativas. Ajuda-o a desenvolver um sentimento de orgulho no 
seu trabalho, dando-lhe confiança na habilidade alvo. 

O aspeto social da aprendizagem: Através da interação entre pares, que as tarefas baseadas no 
desempenho requerem, desenvolvem-se habilidades sociais úteis para a vida. Este trabalho de coo-
peração conduz a orientações entre pares e outros tipos de interação social, tais como a negociação, 
o consenso, o respeito das opiniões dos outros, o contributo individual para o esforço de grupo e a 
responsabilidade partilhada pela conclusão das tarefas.

O aspeto metacognitivo da aprendizagem: Isto significa que está a pensar na sua própria aprendi-
zagem. E competências como a reflexão e a autoavaliação também contribuem para o processo de 
aprendizagem. Quando é obrigado a pensar no que está a aprender, como aprende e quão bem está a 
progredir, desenvolve-se competências que o tornam mais independente e crítico.
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Design Universal para Aprendizagem
Lendo o conteúdo acima, pode parecer-lhe que apenas um tipo de aprendizagem funciona para cada 
pessoa. Não é esse o caso. Na verdade, as pessoas preferem uma mistura de tipos, dependendo da 
habilidade que está a ser aprendida. Como co-formador, você pode ter um grupo de pessoas com 
diferentes estilos de aprendizagem. É por isso que é importante para si fornecer ambientes de apren-
dizagem flexíveis e espaços de aprendizagem que possam acomodar diferenças de aprendizagem 
individuais.
O objetivo do Universal Design for Learning (UDL) é usar uma variedade de métodos de ensino para 
eliminar quaisquer barreiras à aprendizagem e dar a todos os participantes igualdade de oportuni-
dades para terem sucesso. Trata-se de construir uma flexibilidade que possa ser ajustada para os 
pontos fortes e necessidades de cada participante.

Os 3 principais princípios da UDL são:

Representação: A UDL recomenda a oferta de informação em mais de um formato. Por exemplo, os 
manuais escolares são principalmente visuais. Mas fornecer texto, áudio, vídeo e aprendizagem prá-
tica dá a todas as pessoas a oportunidade de aceder ao material da forma mais adequada aos seus 
pontos fortes de aprendizagem.

Ação e expressão: A UDL sugere dar aos participantes mais do que uma forma de interagir com o ma-
terial e mostrar o que aprenderam. Por exemplo, os participantes podem escolher entre escrever uma 
atividade no papel, fazer uma apresentação oral ou fazer um projeto de grupo.

Envolvimento: A UDL encoraja os formadores a procurar várias formas de motivar os participantes. 
Deixar os participantes fazerem escolhas e dar-lhes tarefas que se sintam relevantes para as suas 
vidas são alguns exemplos de como pode manter os seus interesses.

3.1.2 Como usar a motivação do próprio participante?

É um desafio realçar a motivação da pessoa para aprender.

Existem 3 formas de motivação:

•  Motivação intrínseca: A atividade que faz é gratificante em si mesma, ou recompensa interna. 
Quando fazes uma atividade, gostas de o fazer com motivação intrínseca ou interior. Aprender 
sobre assuntos que lhe interessam é muito mais gratificante do que aprender sobre algo que 
não é interessante.  

•  Motivação extrínseca: A atividade que faz é mantida devido a fatores externos como recompen-
sa, castigo, obrigação, e assim por diante. Aprende os assuntos menos interessantes porque 
recebe elogios e recompensas por isso. Como ir ao dentista para retirar a dor de dente ou ir à 
caixa de correio todos os dias por ser um hábito.    
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•  Falta de motivação: as coisas que faz e que não faz ideia do porquê de as fazer. Aqui a moti-
vação é oculta ou subtil e executar a tarefa não tem nenhum propósito óbvio para si. Pode, por 
outro lado, parecer propositado para outra pessoa, mas não para si.

Tem de estar atento e saber reconhecer o tipo de motivação e avaliar a motivação do seu participante. 
Em seguida, você pode preparar e adaptar a sua apresentação em conformidade e a aprendizagem 
será mais fácil para os seus participantes. Você também terá uma melhor imagem da dinâmica do 
grupo e será capaz de evitar divergências e outros distúrbios. 

Durante este próximo exercício, você receberá algumas dicas sobre como ajudar as pessoas a expres-
sar o que as motiva a participar numa atividade.

Atividade 5.3.2 Cinco Porquês

3.2 Como realizar uma apresentação

Limites da atenção humana

Antes de começar a aprender e a praticar apresentações, tem de ter em mente que o cérebro humano 
só consegue lidar com uma quantidade específica de informação a qualquer momento. Nós humanos 
só podemos nos concentrar eficazmente por um tempo específico. Isto varia de pessoa para pessoa e 
depende do contexto (situação e assunto). Algumas pesquisas mostraram que o cérebro adulto pode 
prestar atenção eficazmente por 20 a 30 minutos. Na verdade, não é assim tão longo e é importante 
estar ciente disso. 

No seu papel de co-formador, deve ter conhecimento sobre o nível de cognição e capacidade de 
perceção do seu participante. Isto é crucial para que novas informações possam ser apresentadas da 
forma mais compreensível para a pessoa. Quando estiver a planear, organizar e apresentar aos parti-
cipantes, considere as seguintes questões relacionadas com a atenção: 

Dicas para co-formadores:

•  Fixe um limite de cerca de 7 novas ideias de cada vez durante uma sessão de formação. 
•  Organizar informação em temas ou grupos. Isto ajudará os seus participantes a fazer com que 

as novas informações se encaixem nos seus conhecimentos existentes e a recordá-la. Pode 
utilizar ajudas de memória como siglas ou ajudas visuais.

•  Dê tempo para envolver e absorver novas informações.
•  No final de cada tema, permita aos participantes algum tempo para pensarem sobre o que 

aprenderam. Esta pode ser uma discussão no final, alguma resolução de problemas, ligação da 
nova informação com experiência, ou simplesmente dar tempo para experimentar com os mate-
riais no caso de sessões práticas.
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•  Use a repetição, mas não exagere porque arrisca os participantes a perder o interesse.
•  Procure sinais de fadiga ou tédio e dê aos participantes uma pequena pausa.
•  Use diferentes formas de transmissão de informação à medida que as pessoas aprendem de 

diferentes maneiras. 

3.2.1 Facilitação vs Apresentação

Qual é a diferença entre facilitação e apresentação? No início deste curso foi guiado pelo tema ‘Apre-
sentação’. Tem vindo a realizar exercícios para promover o seu desenvolvimento de competências de 
apresentação e alcançou uma experiência valiosa na forma de apresentar. 

Talvez até tenha alguma familiaridade com a apresentação. Talvez tenha assistido a apresentações 
no passado. Então saberia que, quer considere a experiência como boa ou má, é altamente dependen-
te do apresentador. Poderia ter considerado a apresentação como boa se o apresentador mostrasse 
slides, contasse a história e mantivesse a sua atenção durante toda a sessão. Por outro lado, pode ter 
considerado uma apresentação tão má se o apresentador apenas leu o conteúdo do slide e nunca se 
esforçou para mantê-lo comprometido. 

Então, o que é facilitar?A facilitação é completamente diferente da apresentação. Como facilitador, 
faz parte de uma equipa na qual todos os membros são igualmente importantes. O seu papel na 
equipa é cuidar das regras. Você pode ser responsável por estabelecer como o grupo deve comunicar, 
e quando e quanto tempo deve ser o intervalo. Você também pode precisar de organizar as sessões e 
determinar o conteúdo das sessões, bem como quais os métodos a utilizar em atividades de brains-
torming.

Isto é fácil quando se tem uma boa equipa para trabalhar. Cabe-lhe a si mantê-los interessados e 
abertos. E a seguir, é isso que vai aprender a fazer.

Como se apresentar como facilitador? 
O que os facilitadores fazem?

Aqui está uma atividade para praticar as suas habilidades de apresentação. Esta atividade pode ser 
usada como quebra-gelo no início de um dia de formação. É uma forma descontraída e divertida de se 
abrir em frente ao seu público e praticar habilidades de apresentação. No final da atividade haverá um 
debate e uma discussão em grupo facilitada pelo seu formador. Isto assegurará uma transferência 
eficaz da aprendizagem. O grupo discutirá a apresentação versus facilitação, o que sentiram, que 
desafios tiveram, o que aprenderam com ela e especialmente como podem aplicar o que aprenderam 
na vida real.

Atividade 6.3.1 Dinâmica de apresentação

https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk
https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk
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3.3 Estabelecer e manter a dinâmica do grupo

Nesta atividade irá experimentar as dificuldades e vantagens do trabalho em equipa. É uma atividade 
complexa onde você vai descobrir o desafio de definir um objetivo e, em seguida, elaborar e começar 
a usar um plano de ação. Os objetivos específicos estão ligados aos prazos e responsabilidades 
específicos que temos na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Esta atividade vai fazê-lo 
praticar todos os passos, desafios, e a grande vantagem que um trabalho de grupo tem.

Atividade 6.3.3 A Ilha

Nesta próxima atividade você vai experimentar outro tipo de dinâmica de grupo. Está prestes a inter-
pretar uma história na qual, em grupos, terá de decidir sobre um ranking das personagens da história. 
A história está a ser-lhe lida e depois o formador vai pedir-lhe para classificar as personagens do 
melhor ao pior.
Espera-se então que agrupe as personagens em equipas e discuta as seleções, de forma a encontrar 
um consenso nos próximos minutos. Como vai descobrir, começará a ter opiniões sobre as seleções 
até chegar a um compromisso. 

No final, o valor deste exercício está no interrogatório. O formador sublinhará a importância de aceitar 
os diferentes valores e visão de mundo uns dos outros, e a compreensão de que não há resposta 
certa ou errada.

Atividade 6.3.2 A história de Abigail

3.4 Como realizar um bloco de formação específico

Está quase pronto, esta é a última parte da sua formação de co-formador, e em breve estará a usar 
as suas novas habilidades.  Por esta altura já deve estar a começar a sentir-se confiante no papel de 
co-formador, mas talvez também se sinta um pouco assustado e inseguro. Não se preocupe, isso é 
completamente normal.  No entanto, para que se sinta ainda mais confiante, vai agora praticar a reali-
zação de uma sessão de formação. Mas primeiro, aqui tem um exemplo que o pode ajudar e servir de 
ensaio para uma sessão a sério.

Preparação: 
•  Leia o programa de ensino de habilidades e discuta com o formador como melhor facilitar o 

ensino. 
•  Certifique-se de que sabe quais as necessidades que os participantes têm e como acomodar as 

suas necessidades.
•  Faça um plano de facilitação.  Precisa de ferramentas ou materiais? De quanto tempo vai preci-

sar?  Como vai apresentar o material e organizar atividades de grupo?
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•  Faça a sua apresentação e ensaie-a.
•  Prepare uma apresentação e uma discussão sobre como decidir se é uma boa hora para se 

apresentar.
•  Prepare uma atividade prática sobre como chegar à pessoa.
•  Prepare uma atividade de interpretação de papéis sobre como se apresentar.
•  Prepare uma atividade de interpretação de papéis sobre como perguntar o nome de alguém. 
•  Certifique-se de que a salaestá arrumada e que todo o material está disponível.

A realização:
•  Bem-vindo ao grupo.
•  Siga o seu plano.
•  Faça elogios à medida que avança.
•  Feche a sua sessão de uma forma feliz.

A avaliação:
•  Avalie com o formador como correu a sua sessão de formação.  Lembre-se do feedback obtido 

quando estiver a preparar a uma próxima sessão.

Atividade 6.3.4 O co-formador ideal

É a sua vez  
Agora, faça a sua escolha de habilidade para ensinar, ou obtenha uma atribuída pelo formador.  Faça 
um plano, siga-o e avalie-o. 
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4. Tornando-se um par de referência (apenas para pares 
de referência)

4.1 Refletir sobre a sua experiência e conhecimento

Antes de mais nada, é importante 
saber, o que significa reflexão

Antes de mais nada, é importante 
saber, o que significa reflexão

Para isso, pode dizer-se que a Reflexão é uma análise consciente das suas experiências passadas, 
boas ou más. Sim, também as más, mas não tem de se preocupar porque o foco é a aprendizagem 
positiva que obtém delas.

A reflexão é também sobre os seus pensamentos e a sua forma de fazer as coisas. Pode chegar à 
conclusão de que pode aprender com os seus erros e de que há sempre espaço para melhorar e fazer 
melhor. 

John Dewey diz o seguinte: “Não aprendemos com a experiência... aprendemos refletindo sobre a expe-
riência.”

A reflexão desafia a forma como faz as coisas, os seus pensamentos e suposições e permite-lhee 
fortalecer as suas ações, crenças e compreensão sobre ti mesmo.

O objetivo da reflexão é melhorar o seu conhecimento sobre si mesmo, e o contexto em que se encon-
tra, e trazer sentido de forma a planear o presente e o futuro.

A experiência é o processo de realizar algo bem como o que vai acontecendo à sua volta. Podemos 
considerar que é  uma habilidade ou conhecimento que se consegue alcançar fazendo algo. A expe-
riência é também o conjunto de emoções que você tem ao longo do processo e que mais tarde asso-
cia a um determinado evento. Para ser experiente em algo, o tempo que dedicou a  fazer algo é muito 
importante.

EXPERIÊNCIA A CARREGAR...

E finalmente, aqui está uma breve definição de Conhecimento. O conhecimento é informação sobre 
um assunto que obtém por experiência ou estudo, conhecido por uma pessoa ou por pessoas em 
geral. O conhecimento é a compreensão de alguém ou alguma coisa, como factos (conhecimentos 
proposicionais), habilidades (conhecimentos processuais) ou objetos (conhecimento adquirido).
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Parece difícil, talvez, mas é importante para lembrar-se que o conhecimento pode assumir muitas 
formas. Na verdade, o conhecimento também pode referir-se a uma compreensão teórica ou prática 
de um assunto. E por último, o conhecimento é sobre as suas emoções e como as gere.

“Um erro aumenta a sua experiência e a experiência diminui os seus erros. Aprende com os seus erros e 
depois os outros aprendem com o seu sucesso.” Bhupendra Nath

CONHECIMENTO
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Atividade 2.2.3 Meu retrato

Atividade 2.2.1 Linha de Vida
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4.2 Competências de comunicação

No seu papel de par de referência, a sua capacidade de comunicação é uma das habilidades mais 
importantes de que necessita. Será útil para si saber a forma como comunica. Assim pode determinar 
quais as habilidades que já tem quando é um par de referência e quais as habilidades que ainda preci-
sa de trabalhar. As chamadas soft skills, incluindo as capacidades de comunicação, são mais difíceis 
de dominar porque as regras mudam dependendo de onde está e das pessoas com quem está. 

Ser um par de referência não tem que ver apenas com o trabalho. É importante conhecer a pessoa 
com quem está a trabalhar e desfrutar de algum tempo social e de conversar durante os intervalos. 

No entanto, há temas mais sensíveis: religião, política ou finanças, também outros temas pessoais, 
como raça, orientação sexual ou certas características físicas (incluindo a idade, altura ou peso de 
uma pessoa). Também deve ter cuidado ao falar da incapacidade de alguém. Certifique-se de que a 
pessoa que apoia revelou esta informação e que concorda em  falar sobre isso. Caso contrário, pode 
fazer a pessoa sentir-se desconfortável.

4.2.1 Como falar sobre si mesmo

Já sentiu que conhecer e falar com pessoas novas pode ser, por vezes, uma situação stressante? Na 
verdade, pode praticar como falar sobre si mesmo em situações em que conhece pessoas novas. Isto 
vai fazê-lo sentir-se mais confortável, vai parecer mais auto-confiante e interessante. Aqui está uma 
lista com atividades para escolher:

•  Apresentação pessoal - a atividade do ‘Discurso do Elevador (Elevator Pitch)’
•  Iniciar uma conversa
•  Juntando-se a uma conversa iniciada por outros
•  Continuando uma conversa
•  Terminando uma conversa

Para se apresentar, utilize esta atividade:
Atividade 6.2.4 O discurso do elevador (Elevator Pitch)

Para o resto das competências utilize esta atividade:
Atividade 4.5.1 Encontro com outros e ter uma Conversa
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4.2.2 Princípios básicos de coaching

Eis uma definição simples de coaching: “O coaching é um processo que visa melhorar o desempenho e 
foca-se no ‘aqui e agora’ e não no passado ou no futuro distantes”.

Eis uma definição mais avançada de coaching: A Federação Internacional de Coaching (ICF) define o 
coaching como “uma parceria que acelera o ritmo de aprendizagem, desempenho e progresso do clien-
te pessoal e profissionalmente”. O Instituto Europeu de Coaching (ECI) acrescenta ainda informação 
essencial à definição do termo, nomeadamente que este processo “ajuda o cliente a abdicar daquilo 
que é agora para se tornar naquilo que quer tornar-se”.

Já deve ter ouvido falar de Coaching antes, e talvez até tenha recebido ajuda de um Coach/formador. 
Então já deve ter percebido que o Coach não é, necessariamente, um perito mas um facilitador de 
aprendizagem.
Basicamente, o Coach ajuda a pessoa a melhorar o seu próprio desempenho. Dito de outra forma, o 
Coach ajuda a pessoa a aprender. Como bom Coach é preciso acreditar que o indivíduo tem sempre a 
resposta para os seus próprios problemas, mas entende que pode precisar de ajuda para encontrar a 
resposta.
Continue a ler, e vai aprender mais sobre coaching. Vai também começar a praticar e desenvolver 
suas próprias habilidades de coaching.

Alguns princípios em Coaching

Escuta: Como Coach precisa de ser capaz de ouvir atentamente a pessoa que está a apoiar. Isto sig-
nifica que tem de prestar atenção ao que a outra pessoa está a dizer e observar a linguagem corporal 
também. Tem de perceber como a pessoa se está a sentir e relacionar-se com isso. 

Como fazer boas perguntas: não há respostas erradas, apenas perguntas erradas. No coaching, as 
perguntas são aquelas que fazem a diferença entre o fracasso e o sucesso. Sem pressão. 

O Feedback: A pessoa que está a apoiar precisa de obter respostas suas durante as suas conversas 
de coaching. Isto é importante no processo da pessoa que está a fazer mudanças.  Lembre-se, o fee-
dback deve ser verdadeiro e falado de forma honesta. 

Multiplicidade: Como Coach, precisa dar, à pessoa que apoia, a oportunidade de ver a situação de 
diferentes perspetivas. A pessoa que está a apoiar pode estar numa situação difícil e pode não ser 
capaz de ver que há mais para além do que consegue ver no momento. 

Confiança: Você vai descobrir que o processo de apoio e coaching vai parar a menos que você tenha 
autoconfiança e a confiança da pessoa. A confiança conquista-se agindo sinceramente, cumprindo as 
suas promessas e garantindo o seu apoio. 
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Limitações: O seu papel como Coach, no processo de apoiar, permite limitar a sua atenção à história 
de vida da pessoa e a todos os problemas que se seguem. Certifique-se de não assumir o papel de 
conselheiro. Além disso, lembre-se, não deve dar conselhos, apenas apoiar a própria pessoa exploran-
do possibilidades.

A presença: Simplesmente não é possível cumprir com nenhum dos princípios e técnicas de coaching 
se não estiver presente. Não se pode sentar e pensar no que se vai fazer para jantar quando se está a 
desempenhar o papel de par de referência. Tem de se direcionar e manter toda a atenção na pessoa 
que se está a apoiar. 

Silêncio: Há uma linha ténue entre o silêncio estranho e o bom silêncio. Tem de ter cuidado para não 
preencher todos os vazios da conversa com a sua própria conversa. Às vezes o silêncio é bom, e faz a 
pessoa ponderar e refletir antes de elaborar mais. Atreva-se a esperar. 

Técnicas de coaching
Como par de referência, não é expetável que seja o Campeão do Mundo de Coaching. Mas aprender 
sobre os princípios e técnicas. vai ajudá-lo na sua jornada de ser o melhor par para a pessoa que 
acompanha. Aqui estão algumas técnicas e ferramentas de coaching úteis:

A técnica para definir objetivos SMART
O que significam os objetivos SMART? Significa que os objetivos que estabelecemos são concretos 
e mais fáceis de alcançar. Os objetivos são mais fáceis de alcançar quando são claros, específicos e 
divididos em passos que pode gerir e medir. Os seus objetivos têm de ser:

O que pretende?

Especifico Mensurável Concretizável Realista Oportuno

Como vai saber que 
conseguiu?

Depende de si  
consegui-lo?

É realmente capaz 
de o conseguir?

Quando pretende 
consegui-lo?

Usando esta técnica, pode transformar o seu objetivo “Quero ser feliz” em “Quero fazer algo todos os 
dias que me faça sentir feliz”. 

Pratique a escrita de alguns objetivos SMART com a próxima atividade.

Atividade 5.4.5 Objetivos de SMART
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A técnica de pontuação da ideia de ouro
No final da sessão de apoio, pode perguntar à pessoa: “O que acha que mais lhe fez  pensar nesta 
sessão de coaching?” Este check-in faz a pessoa pensar sobre o que era valioso durante a sessão. 
Talvez a pessoa tenha um momento “aha”.

Use perguntas abertas
No papel de par de referência usando esta estratégia de coaching, precisa se lembrar de usar pergun-
tas abertas. Esta técnica ajuda a pessoa a dar mais informações na resposta, tais como sentimentos, 
atitudes e compreensão do tema. Se fizer perguntas fechadas, provavelmente só terá respostas sim 
ou não, mesmo apenas um encolher de ombros. 

Trabalhos de casa em Coaching
Oh, não, pode pensar. Talvez a sua experiência com os trabalhos de casa seja a coisa mais aborrecida 
do mundo. No coaching, no entanto, o trabalho de casa é uma boa maneira de manter a pessoa em 
fluxo com o processo e ver a imagem total do processo. Durante as suas conversas, você pode dar à 
pessoa feedback sobre o trabalho de casa, que você se lembra de que terá de ser verdadeiro, sincero 
e específico. 

O modelo GROW (crescimento)
O modelo Grow é um método simples para definir objetivos e resolver problemas no coaching. Este 
modelo inclui quatro estágios, um para cada letra em GROW (em português OROC).

Objetivo – Entende-se o objetivo específico que a pessoa quer alcançar

Realidade – Qual é o tamanho do fosso entre o status quo e a situação objetiva? 

Obstáculos e opções – O que impede a pessoa de atingir ou aproximar-se do objetivo? Quando se 
sabe o que é, pode-se arranjar opções para ultrapassar os obstáculos. 

Caminho a seguir – Quando conhecer os obstáculos e tiver trabalhado as opções, construa um cami-
nho para a meta. 

4.2.3 Como partilhar a sua experiência e aconselhar?

Como dar feedback construtivo
Feedback construtivo, o que é realmente? E quando é que o vai usar? Talvez o título o tenha feito pen-
sar precisamente nisso. Então, basicamente, o feedback construtivo significa que terá de falar com 
a pessoa que apoia sobre algo que não está certo ou algo que deveria ser melhor. Outra palavra para 
isso é crítica, mas essa palavra tem um tom negativo, e, portanto, deve usar feedback construtivo. 
E há maneiras de fazer isso, para que a pessoa que apoia não se sinta muito mal depois, mas vê-lo 
como uma forma de aprender. Mas o mais importante é pensar antes de agir.
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1. Descubra se é necessário. Pense sobre o assunto e descubra se é necessária uma sessão de 
feedback. Então tens de decidir qual é o resultado. Acha que vai resultar?  

2. Prepare-se de antemão. O feedback deve ser construtivo. Isto significa que precisa dar exemplos 
concretos e entregar o seu feedback o mais cuidadosamente e com delicadeza possível. Reúna fac-
tos e use exemplos para mostrar à pessoa o que quer dizer. Depois trabalhem juntos para encontrar 
uma solução para o problema. Espero que você e a pessoa que apoia continuem a sua relação, e até a 
tornem melhor.  

3. Concentre-se no trabalho, não na pessoa. Certifique-se de apontar apenas exemplos reais e fazê-
-lo de forma profissional. Você precisa evitar mencionar a personalidade ou o caráter da pessoa e, em 
vez disso, explicar claramente que esse é um problema solucionável relacionado com a formação no 
qual você deseja ajudar a pessoa. 

4. Seja sincero. Quer mostrar à pessoa que está lá para ajudar, não para a derrubar ou apontar erros. 
O seu feedback deve ser honesto e real, assim como a sua disponibilidade para ajudar. Isto significa, 
no seu papel de par de referência, que terá de cumprir com a sua promessa.  

Atividade de aprendizagem e prática: 
Role-play dando feedback construtivo quando a pessoa que você apoia chega tarde dois dias segui-
dos para as sessões. 

Como receber feedback construtivo
Então, agora é ao contrário. Você é que está a receber o feedback construtivo. Lembre-se que nem to-
dos receberam formação para dar este tipo de feedback, como você tem. É por isso que é importante 
para si praticar como receber feedback construtivo, e ver o valor da aprendizagem que lhe dá. 

1. Pare a sua primeira reação  
Ao primeiro sinal de crítica, antes de fazer qualquer coisa — Pare. A sério. Tente não reagir! Terá pelo 
menos um segundo para parar a sua reação. Embora um segundo pareça insignificante na vida real, é 
tempo suficiente para o seu cérebro processar uma situação. E nesse momento, podemos parar uma 
expressão facial negativa ou observação e lembrar-se de ficar calmo.

2. Lembre-se do benefício de obter feedback.   
Lembre-se que os benefícios de receber críticas construtivas são melhorar as competências, o 
produto de trabalho e as relações. Lembre-se também que ninguém é perfeito. Você é humano e 
comete erros e mostra fraquezas como todos os outros. Por vezes, isto é fácil de esquecer, e é por 
isso que deve acolher feedback construtivo. Além disso, isto significa que está sempre a aprender e 
a desenvolver novas competências. O feedback construtivo desempenha um papel importante nesse 
processo de crescimento da vida. Então, tente não estar muito na defensiva.
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3. Ouça para entender como pode melhorar.   
Ouça atentamente o feedback que lhe é dado. Permita que a pessoa partilhe os seus pensamentos 
completos, sem que interrompa. Quando a pessoa terminar, repita. Por exemplo, “Ouço-te dizer que 
queres que eu tenha mais cuidado no meu trabalho, certo?” Neste ponto, evite analisar ou questionar 
a avaliação da pessoa. Em vez disso, concentre-se apenas na compreensão dos comentários e da 
perspetiva.

4. Faça perguntas para desconstruir o feedback.    
Dê tempo para pensar no feedback. Talvez queira ter mais clareza neste momento e partilhar a sua 
perspetiva. No entanto, deve evitar fazer um debate. Em vez disso, faça perguntas para chegar à raiz 
das questões reais que estão a ser levantadas e possíveis soluções para as abordar.

Atividades de aprendizagem:   
Interpretar uma situação em que um colega lhe diga que ficou um pouco aborrecido numa reunião. Eis 
algumas formas de desconstruir o feedback:

•  Procure exemplos específicos para ajudá-lo a entender o assunto: “Fiquei um pouco frustrado, 
mas pode partilhar quando na reunião eu parecia  aborrecido?”

•  Reconheça que não está em disputa: “Tens razão, eu cortei a palavra enquanto ele estava a falar, 
e eu mais tarde pedirei desculpa por isso.”

•  Tente entender se este é um erro que cometeu uma vez ou se é recorrente: “Já reparaste que se 
eu parecia aborrecido noutras reuniões?”

•  Procure soluções concretas para abordar o feedback: “Adoraria ouvir as suas ideias sobre como 
lidar com isto de forma diferente no futuro.”

5. Pense numa estratégia e tome medidas.
Isto significa que terá de analisar os factos apresentados e o problema descrito. Depois arranje uma 
maneira de melhorar ou resolver a situação. Antes de agir no seu plano, partilhe-o com o seu forma-
dor para ver se pode ser melhorado. Assim que o seu plano estiver pronto, pode começar!
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4.3 Estabelecer a relação como par de referência

4.3.1 Como compreender as necessidades da pessoa que apoia

Poderá trabalhar com pessoas em que é fácil e simples ir de encontro às suas necessidades. Outros 
podem ter necessidades que requerem certas adaptações e um planeamento atencioso. É sempre 
melhor perguntar à pessoa o que precisa para que encontre a melhor solução. As necessidades de 
cada pessoa são específicas para eles, por isso o que se segue é apenas uma lista de exemplos. Lem-
bre-se que as soluções podem não ser adequadas para todas as pessoas.

•  Necessidades de comunicação
•  Se alguém tem dificuldade em compreender a comunicação verbal ou expressar-se verbal-

mente, descubra qual é o melhor canal de comunicação para eles. Podem precisar de apoio 
com informações escritas, símbolos, sinais, vídeos e assim por diante. 

•  Se alguém tiver dificuldade em comunicar socialmente, pode pedir uma forma alternativa de 
comunicação consigo e outros colegas de trabalho, como e-mail, mensagens instantâneas ou 
mensagens de texto em vez de conversas. Podem necessitar de notificação prévia se precisa-
rem de participar em reuniões presenciais. 

•  Feedback
•  Descubra o nível e a frequência de feedback de que alguém precisa. Podem precisar de orien-

tação e feedback do dia-a-dia, ou pode ser semanal. 

•  Planeamento
•  É sempre bom estabelecer objetivos a longo e a curto prazo. cada passo será específico de 

pessoa para pessoa. 

•  Algumas pessoas podem precisar de ajuda com tarefas prioritárias. 

•  Considere usar smartphones ou tablets para lembretes, tarefas de trabalho, suporte visual e 
suporte áudio.

Atividade 1.3.3 Identificar necessidades
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4.3.2 Estabelecer o perímetro „A necessidade de ajuda” 

O triângulo dramático de Karpman
Ao ser um par de referência, ajudará as pessoas a superar as dificuldades. No entanto, o seu papel 
não é decidir por eles ou fazer o seu trabalho por eles. Para evitar conflitos, e para ser um bom apoian-
te e para desfrutar do papel, precisa de concordar com o seu perímetro de ação. Terá de fazer um 
contrato com a pessoa para delinear a sua necessidade e a sua ação. Este contrato também pode ser 
um acordo verbal. 

Se saltar esta parte, arrisca-se a ser apanhado num “triângulo dramático”. Isto pode ir da seguinte 
forma:

O TRIÂNGULO DRAMÁTICO 
STEPHEN KARPMAN

SALVADOR

VÍTIMA

PERSEGUIDOR

O Roberto está a ter dificuldades em arranjar emprego. Com os conhecimentos e experiência como 
par de referência, você oferece ajuda. Após 3 meses, Roberto continua desempregado e culpa-o por 
isso: a sua ajuda não foi útil e agora sente que perdeu 3 meses. 
Neste caso, o Roberto e você provavelmente não tinham concordado o suficiente sobre o que podia 
fazer, e iam fazer, para o ajudar. Ele provavelmente esperava que você fosse o seu “salvador”. Como 
por acaso não eras um, ele provavelmente começou a ver-lo como um “perseguidor”, o que provavel-
mente o levou a adotar uma posição de “vítima”, na qual ele provavelmente se sente legítimo e talvez 
mais confortável para ficar em casa. 

Para definir a necessidade de ajuda, pode utilizar a seguinte tabela:

Atividade 6.4.1 Perímetro da folha de cálculo
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4.3.3 Quando sou par de referência, e quando não sou?

Está quase a acabar.  Brevemente, você pode orgulhosamente apresentar-se como par de referência.  
Não é fantástico?  Mas antes de comemorar, pode dar uma olhada neste último parágrafo. Depois, 
fazem grupos de dois e discutem o assunto mais adiante.  A questão que se está a fazer é quando se 
é um par de referência e quando não se é.

Você não é sempre um par de referência.  Para descobrir quando deve ser um par de referência, cer-
tifique-se de obter uma descrição detalhada do seu supervisor. Assim terá o panorama geral. Depois 
precisa de ter uma conversa formal com a pessoa que precisa de apoio e o seu supervisor. E os três 
traçam com linhas mais pormenorizadas o panorama geral. 

Então, para os detalhes e cores do panorama geral, você precisa saber como decidir. Em primeiro lu-
gar, as competências desenvolvem-se através da experiência.  Para isso, pode não tomar consciência 
de todas as habilidades aqui desenvolvidas.  Os conteúdos aqui desenvolvidos permitir-lhe-á fazer as 
suas próprias experiências. Sem estes conteúdos, não saberia o que procurar no seu ambiente de tra-
balho e nas relações com os seus colegas que possam servir de ajuda útil para decidir quando deve e 
quando não deve ser um par de referência. 

Aqui está um exemplo do panorama geral:
O seu supervisor explica que o seu papel como par de referência deve ser realizado quando novos co-
legas de trabalho integrarem a empresa e, especificamente, o seu departamento.  Você deve dar-lhes 
a conhecer as instalações, por exemplo, onde encontrar a casa de banho ou a sala de almoço, mostrar 
os procedimentos para manterem o lugar limpo e arrumado, bem como as práticas de reciclagem. 

Aqui está um exemplo das linhas mais finas no panorama geral:
Você agenda uma reunião com o supervisor e o colega de trabalho que você deve apoiar. Nesta reu-
nião, peça ao colega que precisa de apoio que  diga-lhe quais as necessidades que tem de considerar 
para melhor o acompanhar.  Então pode descobrir se há algo que a pessoa absolutamente não quer 
que faça. Talvez a pessoa já tenha uma rotina específica para fazer café, e então saberá de antemão 
que não deve perguntar se a pessoa quer que lhe prepare um café.  Depois, fazem um acordo que será 
assinado por todas as partes.

Agora, como se consegue os detalhes e as cores do panorama geral?
Como dito anteriormente, a experiência completará o quadro. Mas aqui ficam alguns exemplos a con-
siderar para que você possa experimentar mais tarde.

Agora, junte-se e discuta os seguintes exemplos e pondere se deve ou não ser um par de referência. E 
adivinhe, já está perto de concluir!
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Considere isto:
Encontra-se com a pessoa que irá apoiar no autocarro.  É um par de referência nesta situação?

Que tal este:
Cruza-se com a pessoa que vai apoiar no local de trabalho e repara no seu rosto com um olhar perple-
xo. A pessoa está de pé segurando um copo e olhando à volta como se procurasse algo. É um par de 
referência nesta situação?

E este?
Você está no meio de uma tarefa importante quando a pessoa que você está a apoiar se aproxima de 
você e pergunta, pela milionésima vez, onde é a casa de banho. É um par de referência nesta situa-
ção? 

Finalmente, considere este último:
A pessoa que está a apoiar liga-lhe para o telemóvel num domingo à noite para lhe perguntar a que 
horas entra ao trabalho na segunda. É um par de referência nesta situação?

Lembre-se, muitas vezes há mais do que uma resposta, especialmente se adicionar um “Depende das 
circunstâncias...” à resposta.

* * *
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5. Lista de atividades
Atividade 6.1.1 Funções e Comunicação
Atividade 6.1.2 Funções de co-formador e par de referência
Atividade 6.1.3 Distinção da linguagem formal e informal
Exercício 6.1.3 Linguagem formal e informal 
Atividade 6.2.1 Correntes de história
Atividade 6.2.2 Valores através de Storytelling
Atividade 6.2.3 Expresse-se eficazmente
Exercício 4.4.2 Os 7 Cs de comunicação expressiva
Exercício 4.2.6 Comunicação não verbal 
Atividade 6.2.4 Discurso de Elevador
Atividade 6.2.5 Escuta Ativa
Atividade 3.2.4 Escuta empática
Atividade 4.3.7 Escuta ativa
Exercício 4.3.6 Escuta ativa RASA
Exercício 4.3.5 Escuta de corpo inteiro
Atividade 5.3.2 Cinco porquês
Atividade 6.3.1 Dinâmica de apresentação
Atividade 6.3.2 História da Abigail
Atividade 6.3.3 A Ilha
Atividade 6.3.4 O co-formador ideal
Atividade 2.2.1 Linha de vida
Atividade 2.2.3 Meu Retrato
Atividade 4.5.1 Conhecer os outros e ter uma conversa
Atividade 5.4.5 Objetivos SMART
Atividade 6.4.1 Encenação de par de referência
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Atividade 6.1.1 Funções e Comunicação 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Introdução à variabilidade da comunicação em função dos papéis desempenhados pelos 
interlocutores.

Duração & Material 
Duração: 5 min
Material: 
•  ficha de atividade
•  Tesoura 
Organização da sala: –

Curso da atividade  
•  Imprima diagrama organizacional e recorte ‘Par de referência’ ou ‘Co-formador’.
•  Coloque-se no papel de par de referência ou co-formador. Coloque a sua caixa em diferen-

tes partes do diagrama e pense em como o seu estilo de comunicação mudaria em cada 
situação. Quão formal ou informal deve ser em cada caso? Quais são as possíveis conse-
quências da utilização do tipo errado de registo de comunicação.
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Atividade 6.1.2 Papéis de co-formador e par de referência 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Definir os papéis de co-formador e par de referência a partir dos 4 ângulos de um papel 
social: as competências que a pessoa possui, a perceção de competências, a imagem per-
cebida pelos outros, as expectativas da pessoa. 
Objetivos de aprendizagem
•  Compreender melhor o conceito de papel social
•  Entender que não há uma maneira certa de ser e agir

Duração & Material
Duração: 20 min
Material: 
•  Papel e caneta para cada grupo
•  Uma impressão por grupo ou projeção da tabela (em baixo)
Organização da sala: Divida os formandos em grupos de 3

Curso da atividade  
•  Cada grupo discute e preenche a tabela abaixo.

… co-formador … par de referência

Que habilidades precisas de ter  
enquanto…

Como ser percebido como...

Como parecer um...

Como gostaria de ser enquanto...

Quando vai assumir o papel de… 
(como vai em termos de limite  
de tempo)
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Atividade 6.1.3 Distinguir entre linguagem formal e informa 

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Praticar a distinção entre linguagem formal e informal

Duração & Material 
Duração: 5 min
Material: 
•  Folha de exercício
Organização da sala: –

Curso da atividade  

•  Imprima a folha de exercício
•  Distribua a folha de exercício e peça aos formandos que trabalhem em pequenos grupos 

de 2-3. Devem ler as frases da tabela, decidindo se cada frase é formal ou informal numa 
conversa com um colega/gerente.

•  Quando terminarem, reveja o exercício em grupo (respostas fornecidas abaixo)
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Respostas:
Frases: Formal Informal

1 Claro que vou tratar disso imediatamente.

2 Como vão as coisas hoje?

3 Boa tarde, senhor.

4 Espera um pouco, ok?

5 Quando surgir a oportunidade, tomaremos providências.

6 Obrigado a todos pela vossa atenção, é muito apreciado.

7 Não percebo, explicas outra vez?

8 Claro, serve.

9 Pode dar-me um minuto, por favor?

10 Este é um verdadeiro resultado vantajoso para todos nós.

11
Daqui para a frente, vamos aumentar a nossa carga de trabalho neste 
projeto.

12 Podes dar-me a informação sobre a última reunião?

13 A equipa deve voltar a concentrar-se nas suas prioridades.

14 Um milhão de obrigados!

15 Pode ajudar-me com isto?

16 Por favor, não hesite em contactar-me imediatamente.

17 Sempre que puder, envia-me uma cópia do documento, sim?

18 Peço sinceras desculpas pelo atraso.

19 Em anexo está o documento necessário.

20 Desculpe, não posso.

21 Olá a todos.

22 Isto requer atenção imediata!

23 Por favor, repita os exemplos fornecidos no documento.

24 Sem problemas, a qualquer hora!

25 Tenho o prazer de o informar sobre o nosso próximo evento.

26
Não há nenhuma menção a uma proposta de atraso na sua recente 
comunicação por e-mail. 

27
Viste as coisas recentes deles? Temos mesmo de intensificar o nos-
so jogo neste departamento.

28
Preciso refrescar a memória. Não me lembro de nenhuma dessas 
estatísticas para a reunião.

Peça aos formandos que criem equivalentes formais e informais para cada uma das frases listadas 
na caixa acima em pares ou grupos de três e discuta em grande grupo no final.
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Folha de exercício 6.1.3 Linguagem formal e informal
Leia o exercício abaixo colocando uma cruz na caixa correta para decidir qual frase é formal ou infor-
mal em conversa com um colega/gerente?

Frases: Formal Informal

1 Claro que vou tratar disso imediatamente.

2 Como vão as coisas hoje?

3 Boa tarde, senhor.

4 Espera um pouco, ok?

5 Quando surgir a oportunidade, tomaremos providências.

6 Obrigado a todos pela vossa atenção, é muito apreciado.

7 Não percebo, explicas outra vez?

8 Claro, serve.

9 Pode dar-me um minuto, por favor?

10 Este é um verdadeiro resultado vantajoso para todos nós.

11 Daqui para a frente, vamos aumentar a nossa carga de trabalho neste 
projeto.

12 Podes dar-me a informação sobre a última reunião?

13 A equipa deve voltar a concentrar-se nas suas prioridades.

14 Um milhão de obrigados!

15 Pode ajudar-me com isto?

16 Por favor, não hesite em contactar-me imediatamente.

17 Sempre que puder, envia-me uma cópia do documento, sim?

18 Peço sinceras desculpas pelo atraso.

19 Em anexo está o documento necessário.

20 Desculpe, não posso.

21 Olá a todos.

22 Isto requer atenção imediata!

23 Por favor, repita os exemplos fornecidos no documento.

24 Sem problemas, a qualquer hora!

25 Tenho o prazer de o informar sobre o nosso próximo evento.

26 Não há nenhuma menção a uma proposta de atraso na sua recente 
comunicação por e-mail. 

27 Viste as coisas recentes deles? Temos mesmo de intensificar o nos-
so jogo neste departamento.

28 Preciso refrescar a memória. Não me lembro de nenhuma dessas 
estatísticas para a reunião.

Trabalhar em grupos de 2-3 criar um equivalente formal/informal para cada uma das frases acima.
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Atividade 6.2.1 Cadeias de histórias 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Criar e contar uma história juntos.
Objetivos de aprendizagem
•  Planear a história para contar. 
•  Estrutura e organização de uma história.
•  Os quatro ingredientes de uma história: o personagem principal ou sujeito, um lugar/ um 

ambiente, um dilema/um problema e o fim.

Duração & Material
Duração: 30 min
Material: Nenhum
Organização da sala: As cadeiras em círculo.

Curso da atividade  
•  O grupo sentar-se-á em círculo,
•  Escolha um tema em torno do qual se irá construir a história – pode ser sobre experiência 

pessoal, sobre um evento, sobre infância, sobre pais, sobre os melhores amigos, sobre 
uma árvore, sobre um animal de estimação, sobre uma comida, sobre livro/canção/artista 
favorito, etc.

•  O primeiro formando começa a história com algumas frases relacionadas com o tema 
escolhido,

•  Um a um, cada formando continuará a história onde parou,
•  A história termina depois de cada formando ter contribuído uma vez ou quando for decidi-

do fazê-lo.
•  Uma discussão em grupo que identifica os passos a serem alcançados antes de se 

começar a contar uma história (estabelecendo o tema da história, criando o ambiente e 
realizando atividades técnicas para aquecer) e a estrutura de uma história.
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Atividade 6.2.2 Valores através de Storytelling 

Síntese e objetivos de aprendizagem
A entrevista para um trabalho real é improvisada com os participantes através da narrativa.
Objetivos de aprendizagem
•  Melhorar a apresentação oral
•  Alargar as competências de comunicação
•  Criar confiança, dar sentido de pertença, aumentar o pensamento analítico.

Duração & Material
Duração: 30–60 min (5 min por participante)
Material: Cadeiras e mesas 
Organização da sala: Semicírculo; contador de histórias e um dos participantes na frente do 
grupo.

Curso da atividade  
•  Cada participante é convidado a escolher o trabalho para o qual pretende candidatar-se e 

ser entrevistado.
•  O formador está no papel de entrevistador e lidera as entrevistas de tal forma que cada 

participante é convidado a contar uma história narrativa ou pessoal para provar que é a 
pessoa adequada para a posição desejada ou para provar através de histórias os valores 
das suas características pessoais.

•  Após a entrevista, todos os participantes discutem como a história representa a pessoa, 
como ajuda, como as palavras podem ser usadas de forma apropriada, o que é dito 
através da linguagem corporal e assim por diante. Como quando se ouve uma história, 
coloca-se no lugar do contador de histórias sem sequer se aperceber. Instintivamente vai 
perguntar-se: “O que faria?”, “Como o faria?”, “O que diria?”, “Como diria?”; não só sobre os 
factos da história, mas também sobre a forma como é contada a história.
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Atividade 6.2.3 Distinguir a linguagem formal da informal 

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Usar os 7 Cs de comunicação para apresentar um tópico
•  Usar os 7 Cs de comunicação para dar instruções

Duração & Material 
Duração: 30 min
Material: Impressão do Exercício 4.4.2 Os 7 Cs de comunicação expressiva
Organização da sala: Espaço para trabalho individual, trabalho em pares e apresentação  
em grupo

Curso da atividade  

Permitir 5 a 10 minutos de preparação para cada atividade.
ATIVIDADE PRÁTICA 1: Cada participante pode preparar uma apresentação oral de 5 minu-
tos sobre um tópico à sua escolha. Os participantes devem ser encorajados a planear o seu 
“discurso” utilizando o método PACE, a utilizar ajudas visuais se for caso disso, a prestar 
atenção ao público e a falar com entusiasmo. Depois de apresentarem, o grupo fornece 
feedback.

ATIVIDADE PRÁTICA 2: Dois participantes encenam que estão a dar e a receber instruções. 
A pessoa que dá as instruções pode pensar num tópico relacionado com o trabalho ou com 
as suas habilidades. Devem falar pelo menos por 5 minutos. O grupo fornece feedback.
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Atividade 6.2.4 O Elevator Pitch (Discurso do Elevador) 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Um discurso de elevador é uma mensagem clara, breve ou “comercial” sobre si. Comunica 
quem é, o que procura e como pode beneficiar uma empresa ou organização. Normalmente 
são cerca de 30 segundos, o tempo que as pessoas demoram a andar de cima para baixo 
num elevador de um edifício. (A ideia por trás de ter um discurso de elevador é que você 
está preparado para partilhar esta informação com qualquer pessoa, a qualquer momento, 
mesmo em um elevador). Numa feira de emprego, pode usar o seu discurso para se apre-
sentar aos empregadores. É importante que o seu discurso seja memorizado e praticado. 
Ensaie o seu discurso de 30 segundos no elevador com um amigo ou em frente a um es-
pelho. O importante é praticá-lo em voz alta. Tem que parecer natural. Sinta-se confortável 
com o que tem a dizer para que possa passar por isso quando chegar a hora.

Duração & Material (O que é necessário para a atividade)

Duração: 20 min

Pitch:
absolutamente não mais do que 25 a 30 segundos
ou - em palavras - aproximadamente 80 a 90 palavras
ou - em frases - 8 a 10 frases

Material:  n.a.
Organização da sala: n.a.

Curso da atividade  

•  UM ESBOÇO DE DISCURSO DE ELEVADOR DE AMOSTRA
•  Estes 10 tópicos de discurso ajudarão a escrever uma apresentação cuidadosa e pre-

parada para cativar.
•  Atenção para o muito que pode dizer em poucas palavras. Esta sugestão de formato 

ajuda-o a evitar criar um pitch de vendas.
•  Use cada ideia para escrever uma curta frase poderosa.
•  SOBRE SI
•  1. Sorria para o seu homólogo e abra com uma declaração ou pergunta que chama a 

atenção: uma alavanca que leve o seu ouvinte a fazer perguntas.
•  2. Diga quem é: descreva-o a si e à sua empresa.
•  3. Diga o que faz e mostre entusiasmo.
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•  O QUE OFERECE
•  4. Diga quais os problemas resolvidos ou as contribuições que fez.
•  5. Apresente um exemplo vivido.
•  6. Diga porque está interessado no seu ouvinte.
•  QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS
•  7. Informe o serviço, produto ou soluções muito especiais que lhe pode oferecer.
•  8. Quais são as vantagens de trabalhar consigo? Em que difere das empresas compe-

titivas?
•  COMO É QUE SE FAZ
•  9. Dê um exemplo concreto ou conte uma breve história, mostre a sua singularidade e 

forneça ilustrações sobre como trabalha.
•  APELO À AÇÃO
•  10. Qual é a resposta mais procurada depois do discurso do elevador? Quer um cartão 

de visita, um encaminhamento ou marcação para uma apresentação após o seu dis-
curso de elevador?

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MELHORAR
PASSO 1: Primeiro escreva tudo o que lhe vem à mente.
PASSO 2: Em seguida, corte o jargão e os detalhes. Faça frases fortes, curtas e poderosas. 

Elimine palavras desnecessárias.
PASSO 3: Ligue as frases entre si. O discurso de elevador tem de fluir naturalmente e suave-

mente. Não tenha pressa.
PASSO 4: Memorize pontos-chave e pratique.
PASSO 5: Já respondeu mesmo à pergunta-chave do seu ouvinte: O que há nele para mim?
PASSO 6: Crie versões diferentes para diferentes situações de negócio do seu discurso de 

elevador. Registe-os em cartões de visita profissionais.
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Atividade 6.2.5 Escuta ativa – encenação 

Síntese e objetivos de aprendizagem
“Mantenho seis homens honestos ao meu serviço
(Ensinaram-me tudo o que eu sabia);
Os seus nomes são O quê, Porquê e Quando
E Como e Onde e Quem.”
Este excerto do poema de Rudyard Kipling em “A Criança do Elefante”, abre literalmente 
oportunidades para praticar uma competência chave como parte de uma formação em 
competências de comunicação, aliadas à escuta ativa e observação.
A atividade centra-se na utilização das seis perguntas ABERTAS de Kipling, em vez de inqué-
ritos fechados, hipotéticos e suplementares:
1. O quê
2. Porquê
3. Quando
4. Como
5. Onde
6. Quem

Objetivos de aprendizagem
•  Praticar a comunicação, capacidades de escuta e observação ativas
•  Utilidade transferível para um vasto leque de outros cursos de formação, tais como 

assertividade, influência e qualquer assunto ligado à preparação de entrevistas.

Duração & Material
Duração: 30 – 60 min
Material: Sem necessidade de material.
Organização da sala: 
•  Mesas e cadeiras.
•  O exercício de formação funciona melhor com não mais de 12 participantes

Curso da atividade  
•  Todos os participantes estão agrupados em círculo aberto, sentados em cadeiras e com 

ou sem mesas.
•  O formador explica que os participantes vão praticar o uso de questões abertas que irão 

testar as suas capacidades de audição e observação, bem como a utilização das seis 
perguntas abertas de Kipling. 

•  As 6 perguntas abertas de Kipling serão partilhadas num flipchart ou apresentação proje-
tada, e mantida visível durante toda a atividade.
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•  O voluntário tem de sair da sala e, na sua ausência, o grupo deve decidir algo que queira 
saber sobre o voluntário, por exemplo, o desporto favorito ou o último feriado. Algo espe-
cífico e dentro dos limites da privacidade e da decência!

•  Quando o grupo tiver decidido a questão secreta, convide o voluntário de volta à sala, 
para se sentar na frente do grupo. Tem de fazer uma declaração - qualquer coisa. Supo-
nhamos que o grupo queira saber qual o seu clube de futebol favorito. Digamos que é o 
Manchester United. O voluntário não sabe que este é o tema. Faz uma declaração, por 
exemplo, “Hoje, no meu caminho para cá vi um esquilo”.

•  O voluntário volta-se então para a primeira pessoa do grupo. Essa pessoa pode fazer 
qualquer pergunta aberta, mas tem de ser baseada na última coisa que sai da boca do 
voluntário e qualquer pergunta subsequente deve incluir qualquer ou todas as últimas 
palavras do voluntário.

Então vamos imaginar a volta:
  — Formando 1: De que cor era o esquilo?
  — Voluntário: Cinzento 
  — Formando 2: Que outras cores existem ao lado do cinza? 
  — Voluntário: Vermelho 
  — Formando 3: Que outras coisas são vermelhas?
  — Voluntário: Maçãs/Sangue/Semáforos 
  — Formando 4: (DESASTRE VINDO) Gosta de Sangue?
  — Voluntário: SIM! - (Desastre - foi colocada uma pergunta fechada. Alguém não estava a 

ouvir, mas a ajuda está à mão com o número 5.
  — Formando 5: Quando diz SIM, o que quer dizer? (forçar o Voluntário a abrir-se) 
  — Voluntário: Gosto de coisas vermelhas, especialmente por ser a cor do meu clube de 

futebol preferido
  — Formando 6: Qual é o seu clube de futebol preferido?
  — Voluntário: Manchester United.

Não vai ser tão fácil como isto - pode dar a volta à mesa duas vezes. O voluntário pode ser 
declarado o vencedor. Pode ser competitivo.. Em breve será óbvio quem é rápido, hábil, cria-
tivo, ouvinte ativo, observador, etc.

O voluntário deve sempre dizer a verdade, mas se detetarem ou suspeitarem do conteúdo 
da questão secreta podem dificultar o jogo quanto quiserem com respostas evasivas ou 
curtas. Isto vai testar ainda mais as habilidades do entrevistador. As pessoas não estão 
autorizadas a sair da sequência ou conferenciar. Verá pessoas numa das pontas da mesa a 
querer participar.
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Atividade 6.2.6 Escuta empática 

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Apresentação do conceito de empatia
•  Melhorar a capacidade de escuta empática

Duração & Material 
Duração: 20 min
Material: n.a.
Organização da sala: n.a.

Curso da atividade  

•  Encontre um parceiro. 
•  Defina 2 minutos num temporizador para o seu parceiro falar sobre qualquer assunto. 
•  Ouça sem interromper. 
•  Quando o temporizador apitar, ele para de falar e você sumaria as suas palavras e quais-

quer sentimentos expressos. 

Quando terminar, discuta a experiência. 

Como foi para si? Como foi para o seu parceiro? Inverter as funções e repetir o exercício. 
Pode surpreender-se por se ver a lutar na espera pelo bip para poder falar. Esta descoberta 
pode fortalecer a sua motivação para controlar a vontade de falar. Além disso, o seu com-
promisso em resumir o que ouviu fará com que preste mais atenção às palavras da outra 
pessoa e à expressão geral.
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Atividade 6.3.1 Dinâmica de Apresentação 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Conhecer os colegas, criando um clima de confiança e uma estreita ligação entre todos

Duração & Material
Duração: 60–90 min
Material: 
•  Folhas
•  Lápis de cor,
•  Marcadores,
•  Autocolantes
•  Papéis coloridos
•  Tesoura
•  Cola
Organização da sala: Mesa e cadeira para cada participante.

Curso da atividade  
•  Todos os participantes recebem uma folha de papel A3 ou A4 e lápis de cor. Podemos 

adicionar marcadores, autocolantes, papéis coloridos, tesouras, cola.
•  A ideia é que todos se promovam, destacando as suas qualidades. Todos os participan-

tes vão criar um anúncio no qual eles próprios são o produto que precisarão de promover. 
•  O anúncio será composto por um cartaz publicitário com uma mensagem publicitária. 
•  No final todos os anúncios serão apresentados e cada participante escolherá um anúncio 

que o convenceu e explicará por que o escolheu.
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Atividade 6.3.2 A História da Abigail 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Os participantes serão divididos em grupos e terão de decidir sobre um ranking das perso-
nagens da história.

Duração & Material 
Duração: 20 min
Material: 
•  Canetas e papel
Organização da sala: –

Curso da atividade  

Instruções
Leia a história aos participantes e peça-lhes que classifiquem os personagens do melhor 
para o pior.
Em seguida, agrupe-os em equipas e peça-lhes para discutir as suas seleções e encontrar 
um consenso em alguns minutos. Os participantes vão começar a ter discussões sobre as 
suas seleções até chegarem a um compromisso. No final, o valor do exercício vem no inter-
rogatório quando o formador tem que destacar a necessidade de aceitarmos os diferentes 
valores e visões do mundo dos outros e entender que há respostas certas ou erradas.

História de fundo
Era uma vez uma rapariga bonita chamada Abigail que vivia numa casa com a mãe. Todos 
os dias atravessava a sua cidade, sobre a única ponte que atravessava o rio para ver o 
namorado, Tom. Abi achou o Tom adorável! Ela saltava e cantava no caminho para ver o 
namorado e estavam muito apaixonados.

Claro que o Tom também achou o Abi adorável. Ele também atravessaria a cidade e a única 
ponte do outro lado do rio para ir ver a Abi, mas ele não saltava ou cantava, pelo menos 
quando os outros rapazes estavam a olhar!

Estavam tão apaixonados e andavam de mãos dadas para mostrar a todos o quanto se 
amavam. 

Uma noite, uma grande tempestade inundou o rio e varreu a ponte, a única ponte. Na manhã 
seguinte só puderam ficar em margens opostas do rio e acenar um para o outro, ambos 
muito tristes por não terem conseguido dar as mãos.
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A Abigail chorou. Ela chorou, chorou e chorou e queria ver o seu Tom, mas ia levar meses 
até que uma nova ponte fosse construída, e não havia outra maneira de atravessar o rio. 
Depois de alguns dias, Abigail viu um pequeno barco a remo amarrado no rio e foi falar com 
o dono.

“Por favor”, implorou Abi, “Por favor, reme através do rio para que eu possa ver o meu Tom”. 
O dono do barco chamava-se Sinbad. Poucas pessoas falaram com o Sinbad e muito pouco 
se sabia sobre ele. Sinbad pensou no problema de Abigail e ofereceu-se para ajudar. “Vou re-
mar através do rio”, disse Sinbad, e Abi sorriu, mas ficou feliz somente por instantes. Sinbad 
continuou: “Vou levar-te pelo rio, se me beijares.”

O sorriso da Abigail transformou-se num grito assustador e ela fugiu a chorar. Não conse-
guia decidir o que fazer. Queria tanto ver o Tom, mas não queria beijar o Sinbad. Ela sen-
tiu-se dividida entre ver o namorado e traí-lo com o Sinbad, e sentiu que precisava de pedir 
conselhos a alguém, por isso sentou-se com a mãe e explicou toda a história.

A mãe da Abigail ouviu a sua história e quando Abi terminou olhou para a mãe, à espera do 
seu conselho. “Bem”, começou a mãe dela, “tens de resolver isto por ti mesma”. A mãe da 
Abigail não deu conselhos porque queria que Abi tomasse a decisão sozinha.

Abi estava agora mais confusa do que nunca e sentou-se no seu parque a pensar nas suas 
opções. Decidiu que queria ver o Tom mais do que nunca... ele saberia o que fazer, então ela 
saltou e foi para Sinbad.

Depois de ter beijado Sinbad, este cumpriu a sua palavra e levou-a no seu barco através do 
rio. Abi correu assim que chegou à costa de Tom. Lágrimas correndo-lhe na cara, ela ba-
teu-lhe à porta e ele ficou muito chocado ao ver a Abi e ver que ela estava tão alterada. Abi 
explicou tudo o que lhe aconteceu e quando ela disse ao Tom que teve de beijar Sinbad para 
a ver, ele enlouqueceu.

“O QUÊ!”, gritou. “Tu traíste-me... com Sinbad!” Abi tentou explicar porque o fez, mas o Tom 
ficou tão zangado que fechou a porta e não quis voltar a falar com a Abi.
Abi chorou um pouco mais, e agora estava do lado errado do rio para pedir conselhos à 
mãe, mas ela sabia onde vivia o melhor amigo do Tom, Bob.

Foi a casa do Bob para lhe explicar tudo. Bob deixou-a entrar em sua casa e deu-lhe uma 
boa chávena de chá para tentar ajudar as coisas. Como Abi explicou o que tinha acontecido 
hoje, Bob ficou irritado com a forma como Tom agiu. Tão irritado que foi a casa do Tom e 
espancou-o por ter tratado tão mal a Abi.

Depois o Bob foi-se embora com a Abigail.

E é aqui que acaba a nossa história.
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Atividade 6.3.3 A ilha 

Síntese e objetivos de aprendizagem
A história - Uma ilha no Pacífico Sul
O grupo a que pertence está num cruzeiro no sul do Oceano Pacífico. Depois de uma tem-
pestade, o navio afundou-se e vocês são os únicos sobreviventes naufragados numa ilha, 
longe de qualquer via navegável. Perto desta ilha, um navio passa a cada três meses. O 
último passou há uma semana. Nesta ilha vive uma família de nativos constituída por um 
homem com duas esposas e três filhos - duas meninas (20 anos e 12 anos) e um menino 
(18 anos).  A família tem uma canoa. Nesta ilha vivem algumas cabras selvagens e um par 
de panteras; há também alguns animais para caçar, cobras e aves marinhas. A terra mais 
próxima fica a uma distância de cerca de 1.650 km. 
Além dos objetos que tinha na altura em que o navio afundou, também tem o que o mar 
trouxe do naufrágio até à ilha:

  4 2 espingardas com munições
  4 2 machados
  4 1 serra
  4 100 m de fio
  4 2 picaretas - uma ferramenta para trabalhar a terra
  4 1 pá
  4 30 m de cabo elétrico 
  4 24 agulhas de tricô
  4 Latas de comida (6 frascos grandes com compota e 12 frascos pequenos com espina-

fres)
  4 1 barril de metal vazio
  4 8 garrafas de óleo
  4 28 metros de corda
  4 Tecido (42 x 1,20 m)
  4 20 máscaras faciais
  4 1 rede de pesca
  4 1 bíblia
  4 alguns jornais

Objetivos de aprendizagem
•  Tomada de decisão do grupo: dificuldades e vantagens do trabalho em equipa.
•  Quando não se chega a acordo sobre o objetivo, é muito difícil elaborar um plano de ação. 
•  A nível individual, temos de assumir o objetivo estabelecido, de forma a assegurar o fun-

cionamento de toda a equipa. 
•  A importância de fixar metas de uma forma muito clara. 
•  Definição de prioridades para objetivos específicos.
•  Como influencia o grau de conhecimento das tarefas, o controlo dos recursos disponíveis, 

a importância de conhecer os recursos em que confiamos e aquilo em que devemos 
confiar.

•  Se tiverem sido previstos problemas ou acontecimentos imprevistos que possam ocorrer 
durante o percurso.
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Duração & Material
Duração: 90 min
Material: Folhas de papel, lápis e canetas
Organização da sala: Mesas e cadeiras. Se houver uma mesa para cada participante, as 
mesas podem ser juntas de forma a fazer uma mesa maior para cada grupo.

Curso da atividade  
•  Formar grupos de 5-7 pessoas.
•  Cada grupo receberá a História - Uma ilha no Pacífico Sul
•  Cada grupo será convidado a escolher um objetivo geral, a partir dos três seguintes: 

  4 Espere para ser resgatado com o próximo navio passando ao lado da ilha.
  4 Decida ficar na ilha e viver com os nativos.
  4 Faça um plano de fuga imediato (sem esperar para ser salvo).

•  Desenvolver um plano de ação – baseado no único objetivo geral escolhido, a cada grupo 
será pedido para escolher 10 dos 17 objetos que o mar lançou na costa, e planear todas 
as ações e atividades que irão realizar, de forma a alcançar esse objetivo geral. É impor-
tante fixar prazos e responsabilidades para cada uma das atividades.

•  Todos os grupos têm cerca de 20 a 25 minutos para elaborar o seu plano de ação.
•  Todas as opiniões do grupo serão partilhadas.
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Atividade 6.3.4 O co-formador ideal 

Síntese e objetivos de aprendizagem
Encontrar as principais características de um co-formador ideal e o ambiente ideal criado 
por ele ou por ela  

Duração & Material
Duração: 30 minutes 

•  2 minutos- instruções 
•  10 minutos de recolha de materiais 
•  5 minutos - discussão em grande grupo 
•  3 minutos - apresentação  
•  10 minutos - briefing/avaliação

Material: 
•  jornais com títulos que contêm as palavras mais importantes  
•  revistas com fotos 
•  tesoura 
•  flipchart
Organização da sala: –

Curso da atividade  
Jogo: 

1. Peça aos participantes que imaginem um co-formador ideal e que recolham as suas 
habilidades, ferramentas, competências, etc.

Perguntas: “Como imagina um bom co-formador? Como é que ele/ela se parece?  Quais são 
as suas ferramentas, habilidades, competências? O que tem no “bolso”?
Também podem recolher imagens relacionadas com um formador ideal ou com a atmosfe-
ra criada por este. 
Os materiais (jornais, revistas e tesouras) são colocados no meio da sala. Os títulos dos 
artigos contêm palavras como empatia, paciência, experiência, escuta ativa, autoconfiança, 
responsabilidade, entusiasmo, comunicação clara, bondade, comportamento respeitoso, ati-
tude positiva, posição de parceiro, etc. As imagens têm significados semelhantes, ou sobre 
pessoas e situações relacionadas com o papel. 
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2. Discuta no grupo e escolha as palavras mais importantes. 
3. Escolha uma pessoa para a apresentação. 
4. Apresentação: A pessoa resume as habilidades mais importantes e coloca as palavras 

na “pessoa” no flipchart.  
Alguém apresenta, desenhando, uma pessoa no flipchart e adiciona as palavras e ima-
gens escolhidas.

5. Interrogatório:  
Os participantes partilham as suas experiências sobre o jogo.   
Perguntas: Como se sentiu durante o jogo? Gostou? Como foi útil para si? Gostou da 
apresentação?

6. Avaliação. 
Gostou da metodologia? 

A avaliação – podemos discutir a importância dela em conjunto



O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, 
que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.

266

Atividade 6.4.1 Encenação do par de referência 

Síntese e objetivos de aprendizagem
•  Preparar-se para o papel de par de referência
•  Usar conhecimentos adquiridos num ambiente simulado
•  Praticar técnicas de par de referência
•  Refletir sobre a experiência de par de referência

Duração & Material 
Duração: 30 min
Material: 
•  No caso de competências práticas, quaisquer itens necessários para ensinar a habilidade.
•  Dispositivo para filmar as encenações (opcional)
Organização da sala: 2 participantes encenam enquanto o resto do grupo observa..

Curso da atividade  

Encenar papéis é uma atividade na qual se coloca no lugar de outra pessoa, ou quando se 
fica no seu próprio lugar, mas se coloca numa situação imaginária. É uma técnica que per-
mite aos participantes explorar situações realistas, interagindo com outras pessoas de for-
ma a desenvolver experiência e experimentar diferentes estratégias num ambiente apoiado.

Através da encenação, os participantes podem preparar-se para uma variedade de situa-
ções desafiantes e difíceis que podem fazê-los sentir-se nervosos ou ansiosos. Pode utilizar 
a encenação como meio para que os participantes pratiquem e testem todas as informa-
ções dadas nos últimos módulos. O objetivo da interpretação de papéis é que, no final da 
formação, o participante possa experimentar e preparar-se para o papel de par de referência 
e depois refletir sobre ele (através da autorreflexão, para aumentar a autoconsciência).

Preparando-se para se tornar um par de referência usando a encenação, acumula expe-
riência e autoconfiança sobre lidar com a situação na vida real e pode desenvolver reações 
rápidas e instintivamente corretas a situações. Isto significa que vai reagir eficazmente à 
medida que as situações evoluem e não se sobrecarregarão com os acontecimentos. É 
importante reconhecer que os erros vão acontecer e, ainda mais importante, para reagir 
eficazmente quando acontecem.  Os exercícios de encenação incentivam os participantes a 
pensar mais criticamente em se tornarem pares de referência e ver situações de uma pers-
petiva diferente.

Para ajudar os participantes a beneficiarem da utilização de encenações, estas devem ser 
focadas no conteúdo, devem corresponder aos objetivos de aprendizagem e ser relevantes 
para a futura situação de par de referência. 
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Como usar a encenação
É fácil configurar e executar uma sessão de encenação. Ajudará seguir os 5 passos abaixo.

Passo 1: Identificar a Situação

Para iniciar o processo, reúna os participantes e introduza a atividade. Encoraje uma dis-
cussão aberta para desvendar todas as questões relevantes e quaisquer preocupações. 
Isto ajudará os participantes a começarem a pensar tornar-se um par de referência antes do 
início da encenação.

Juntamente com os participantes explore possíveis situações que podem usar na encena-
ção. Estas podem ser competências práticas ou teóricas (baseadas em conhecimento e 
experiência). Oriente os participantes com as seguintes sugestões, mas é importante que 
sejam os participantes a escolher o tema que querem ensinar/partilhar. A habilidade deve 
ser algo em que são bons e o conhecimento teórico deve ser sobre algo em que alcançaram 
ou foram bem-sucedidos.  Isto tornará a experiência mais real.

As situações de Par de Referência podem ir desde tarefas práticas fáceis, a tópicos mais 
teóricos sobre habilidades de vida. 

Sugestões para apoiar competências práticas de par de referência:

•  Como cozer um ovo
•  Como fazer um bolo
•  Como entrar num ambiente novo (trabalho ou escola)
•  Como começar a usar transportes públicos 

Sugestões para  par de referência em tarefas mais difíceis, baseadas em conhecimento ou 
experiência::
•  Partilhe a sua experiência sobre como se tornou mais independente na sua vida.
•  Partilhe a sua experiência sobre como melhorou a sua aparência física/saúde
•  Apoie um colega que seja inseguro sobre si mesmo (por exemplo, em fazer novos ami-

gos)
•  Apoie um colega que tenha medo de algo (por exemplo, fazer um teste rápido)
•  Apoie um colega na realização de um objetivo difícil (por exemplo, perder peso quando 

tem excesso de peso)

Passo 2: Adicionar detalhes

Em seguida, crie um cenário com detalhes suficientes para que pareça “real”. Certifique-se 
de que toda a gente está esclarecida sobre a situação que está a tentar resolver e que 
sabem o que quer alcançar até ao fim da encenação. Pode ajudar alguns participantes se 
escreverem os passos do que querem ensinar ou os pontos que querem cobrir. Lembre os 
participantes das técnicas aprendidas até agora.
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Passo 3: Atribuir funções

Uma vez definido o tópico para cada par de referência, identifique quem irá interpretar a 
pessoa apoiada em cada par.  Se possível, atribua o papel da pessoa apoiada a alguém que 
esteja realmente interessado no tópico ou nas competências.  Se os tópicos e habilidades 
forem conhecidos, então a pessoa apoiada pode representar alguém hostil, zangado ou 
desmotivado.
Ambos os participantes devem usar a sua imaginação para se colocarem dentro das 
mentes dos papéis que representam. Isto envolve tentar compreender as suas perspetivas, 
objetivos, motivações e sentimentos quando entram na situação.

Passo 4: Atuar

Um par de cada vez assume o seu papel e atua, enquanto os restantes participantes obser-
vam e tomam notas para dar feedback. Encoraje os participantes a experimentar diferentes 
abordagens sempre que necessário.  A encenação deve ter uma duração mínima de 10 
minutos. 

Passo 5: Discuta o que aprendeu

Quando terminar a encenação, discuta o que aprendeu, para que você e os participantes 
envolvidos possam aprender com a experiência (autorreflexão e autoconsciência).

Gravação de vídeo

Durante a atividade de encenação poderá utilizar a gravação de vídeo (com o consentimento 
de todos os participantes). Observar-se no vídeo aumentará a autoconsciência e melhorará 
a autoconfiança no papel de par de referência. As perguntas para orientar o feedback sobre 
o desempenho podem ser:

•  A encenação alcançou o objetivo inicial, praticar o par de referência?
•  Quão eficazmente os participantes utilizaram os seus conhecimentos e competências 

para parecerem par de referência?
•  Como é que os participantes se interessaram por ser par de referência?  O que foi 

fácil/difícil? O que funcionou bem? O que precisa de ser melhorado?

A prática leva à perfeição!

Experimente interpretar papéis usando diferentes tópicos/habilidades ou os mesmos tópi-
cos/habilidades com pessoas diferentes. Pode ser útil se os cenários se acumularem em 
intensidade. Para que possa começar com uma tarefa fácil e depois passar para uma tarefa 
mais difícil. Também pode testar e praticar diferentes abordagens para lidar com situações, 
para que possa dar aos participantes experiência na gestão de situações problemáticas.
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