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1. INTRODUÇÃO 
 

A Coleção de Métodos para o desenvolvimento do Espírito Empreendedor – Formandos é um produto do projeto MIGOBI www.migobi.eu, financiado programa 
ERASMUS+, implementado entre Outubro de 2014 e Setembro de 2016. O projeto foi conduzido por um consórcio de nove parceiros de oito países europeus, todos os 
parceiros com conhecimentos técnicos para atingir os objetivos do projeto e uma vasta experiência na participação e gestão nacional e Europeia em projetos, tais 
como: 
 

���� BFI OOE – AT 

���� VOLKSHOCHSCHULE OBERÖSTERREICH - AT 

���� CEPS PROJECTES SOCIALS – ES 

���� EUROCULTURA – IT 

���� Merseyside Expanding Horizons –UK 

���� ISQ – PT 

���� ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND – SE 

���� A.L.P.E.S. – FR 

���� AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W LODZI – PL 

 

Os objetivos gerais do projeto MIGOBI são: 

1. Desenvolver um curso de formação de formadores para capacitar professores e formadores em educação e formação de adultos para implementar o espírito 

empreendedor como uma abordagem transversal em vários cenários formativos 

2. Desenvolver um currículo de aprendizagem aberto, flexível, interativo e envolvente desenvolvendo e experienciando o espírito empreendedor em contextos de 

aprendizagem intercultural, combinando abordagens utilizadas na educação de adultos, por exemplo processos abertos, centrados no aprendente; com abordagens 

utilizadas em matéria de EFP. 
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Nas primeiras fases do projeto foi feita uma pesquisa para obter uma compreensão mais clara das competências necessárias para o desenvolvimento de um espírito 

empreendedor, especialmente para os formandos em contexto de migração. Com base nesta pesquisa foi construído um currículo para desenvolver o espírito 

empreendedor (ver também IO2: Currículo do Espírito Empreendedor MIGOBI) pelo consórcio do projeto. 

 

Esta coleção fornece, com o seu conjunto de métodos, uma vasta gama de atividades de aprendizagem que podem ser utilizadas para implementar o currículo com 

os formandos em diferentes contextos e cenários. Para uma visão geral, observe as três unidades desenvolvidas: 

 

• UNIDADE 1:  Autoconhecimento 

• UNIDADE 2:  Relação com os outros 

• UNIDADE 3:  Criatividade e pensamento crítico 
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UNIDADE 1:  AUTOCONHECIMENTO  

 

DESCRIÇÃO: Ser capaz de identificar, explorar e avaliar características, sentimentos e comportamentos a partir de uma perspetiva individual, de forma a 

estabelecer metas realistas para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 
NÍVEL 

QEQ 

DURAÇÃO 

Descrever as próprias origens e 

condicionamentos culturais 

 

Identificar os principais traços de 

personalidade que influenciam a 

capacidade para ter sucesso na 

formação / trabalho 

 

 

Explorar atributos pessoais 

por meio de atividades 

individuais e em grupo 

 

Comparar os próprios 

interesses e aptidões com as 

competências necessárias 

numa variedade de empregos  

 

Contruir um perfil pessoal 

correspondente à identificação 

das próprias competências e 

interesses com opções de 

autoemprego  

 

Debater como o fracasso 

pode ter, ao mesmo 

tempo, consequências 

positivas e negativas 

 

Superar sentimentos de 

frustração e raiva em 

situações de formação / 

local de trabalho 

 

Avaliar as próprias 

capacidades e a eficácia 

pessoal 

 

4 
30h 
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Analisar como as atitudes 

pessoais podem influenciar o 

resultado positivo das metas 

 

 

 

UNIDADE 2:  RELAÇÃO COM OS OUTROS 

 

DESCRIÇÃO: Ser capaz de estabelecer empatia e relacionamento interpessoal através da elaboração de estratégias para a criação de relações num grupo de 

trabalho multicultural. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 
NÍVEL 

QEQ 

DURAÇÃO  

Identificar os fatores 

determinantes para a eficácia no 

processo de comunicação 

 

 

Reconhecer as especificidades 

culturais dos principais grupos 

étnicos representados na 

sociedade a que se pertence  

 

Aplicar técnicas assertivas 

através de ações de 

comunicação verbais, orais e 

visuais na interação com os 

outros 

 

Trabalhar cooperativamente 

com colegas de diferentes 

proveniências culturais para a 

consecução de resultados 

 

 

Avaliar como os outros 

influenciam as nossas 

próprias decisões e vice-

versa 

 

Criticar construtivamente 

os principais aspetos dos 

resultados  obtidos  por 

uma equipa ou grupo de 

trabalho 

4 
20h 
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UNIDADE 3:  CRIATIVIDADE E PENSAMENTO CRÍTICO 

 

DESCRIÇÃO: Ser capaz de desenvolver ideias e selecionar de forma criativa e apropriada o rumo a tomar para alcançar uma solução para um problema ou 

situação de forma lógica, prática e aceitável.  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAGEM 

 

CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 
NÍVEL 

QEQ 

DURAÇÃO 

 

 

 

Distinguir entre os argumentos 

baseados na emoção e os 

argumentos baseados em factos 

fornecendo exemplos específicos 

Reunir informações antes de 

tomar decisões selecionando 

as mais relevantes para 

resolver uma situação 

específica 

 

Resolver problemas de forma 

sistemática através da 

resolução de casos práticos  

 

Implementar respostas 

flexíveis e criativas explorando 

Ajustar o desempenho em 

situações imprevistas, pela 

assunção de riscos e 

decidir de forma consciente 

face aos desafios 

 

Aprender com os erros e 

fracassos identificando 

percursos alternativos que 

poderiam ser utilizados 

para resolver um 

problema/situação 

4 
40 h 
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diferentes opções para 

resolver um 

problema/situação 

 

Desenvolver e implementar 

ideias criativas para garantir a 

preparação / lançamento de 

iniciativas empreendedoras 

 

  

Aplicar de forma autónoma  

estratégias de 

automotivação durante a 

resolução de um 

problema/situação 
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2. COMO USAR A COLEÇÃO DE MÉTODOS DO ESPÍRITO EMPREENDEDOR MIGOBI   
 

 Os prestadores de EFP e de educação de adultos dispostos a implementar o currículo do Espírito Empreendedor MIGOBI são livres de escolher os métodos pedagógicos 

e de avaliação considerados como os mais ajustados para ajudar os seus formandos a alcançar os resultados (e-learning, b-learning, ambiente de sala de aula, no local 

de trabalho ou autoestudo).  

Este currículo contém uma grande variedade de métodos, abordagens e atividades que podem ser utilizadas para a execução do processo de aprendizagem. 

Todos os métodos estão divididos por três unidades e os seus resultados de aprendizagem podem ser usados conforme forem necessários na implementação da 

formação.  

Todos os métodos e atividades foram experimentados com mais de 120 formandos adultos (16+) em oito países. O feedback dos facilitadores e dos formandos foi 

utilizado para rever ou alterar parte das atividades. 

Os formadores são livres de escolher quais os métodos a usar e de que forma com seus diferentes grupos de formandos / alunos. 

No entanto, os parceiros MIGOBI consideram que aquando da implementação do currículo do Espírito Empreendedor MIGOBI uma aprendizagem baseada na experiência 

deve ser valorizada, permitindo a formadores e tutores estabelecer uma relação pedagógica diferenciada/dinâmica de forma a facilitar o desenvolvimento, em grupos 

ou indivíduos, conhecimentos, aptidões e competências, bem como o desenvolvimento de atitudes e comportamentos adequados ao desempenho profissional, tendo 

em conta as atuais e futuras necessidades do mercado de trabalho. 

 

A seleção e a utilização de diferentes métodos pedagógicos e técnicas são feitas em conformidade com os objetivos, grupos-alvo e contextos de formação, 

incluindo entre outros, as sessões com diferentes métodos tais como a aprendizagem ativa, aprendizagem baseada em problemas de aprendizagem cooperativa, jogos, 

etc. e técnicas tais como role-play, estudos de caso, brainstorming, etc. 

 

São possíveis diferentes rotas para a implementação do Currículo do Espírito Empreendedor MIGOBI. Seguem-se algumas sugestões de operacionalização das unidades 

de aprendizagem, bem como a lista de dinâmicas/métodos MIGOBI desenvolvidos. 
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3. ROTAS POSSÍVEIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MIGOBI  
 
UNIDADE 1: Autoconhecimento 
Grupo-alvo: formandos adultos (22+) que se conhecem uns aos outros e o facilitador / formador 
Horas de Aprendizagem: 30 
Enquadramento: b-learning  
 

Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
 
 
 
 
 
 
 
1 (Grupo) 

 

1. Nomear preferências e rejeições 

pessoais   

2. Explorar atributos pessoais através 

de atividades individuais e em grupo 

3. Descrever as suas origens culturais e 

condicionantes culturais 

 

1. Ouvir uma entrevista com um empreendedor / 

empresário discutindo o que gosta no seu trabalho. 

Debater em grupo sobre gostos e preferências 

pessoais em relação ao trabalho. 

2. Conhecer um empreendedor / empresário que fale 

sobre a sua atitude perante o seu trabalho. Debater 

com ele sobre a sua empresa. 

3. Atividade de grupo: Roda da diversidade - refletir e 

partilhar os seus próprios antecedentes culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
2 (Auto) 

 

1. Explorar atributos pessoais através 

de atividades individuais e em grupo 

2. Descrever suas origens culturais e 

condicionantes culturais 

3. Comparar os próprios interesses e 

aptidões com as competências 

 

1. Descrever as atitudes pessoais sobre o trabalho e o 

empreendorismo utilizando a lista fornecida  

2. Investigar situações culturais típicas no Youtube e 

compartilhar com os outros 

3. Investigar sobre perfis de competências de 

empreendedores na internet 

 
 
 
 

 
 

e-learning 

 
 
 
 

 
 
 
8 
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Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
necessárias numa variedade de 

trabalhos 

4. Identificar os principais traços de 

personalidade que tenham impacto 

sobre a sua capacidade para ser 

bem-sucedido na formação/trabalho 

5. Compilar um perfil pessoal coerente 

com a identificação das próprias 

competências e interesses e com 

opções de autoemprego 

4. Refletir sobre as suas próprias competências usando 

uma matriz prévia e preparar uma apresentação que 

mostre que competências possui e de que forma 

podem ser observadas 

5. Investigar e listar vocações ou profissões que 

correspondam às suas competências 

 

 
 
 
 
 
3 (Grupo) 

1. Identificar os principais traços de 

personalidade que tenham impacto 

sobre a sua capacidade para ser 

bem-sucedido na formação/trabalho 

2. Superar os sentimentos de 

frustração e indignação em 

situações de formação/trabalho 

1. Expor a sua Apresentação de Competências aos 

outros 

2. Como formador, definir uma tarefa onde grupo esteja 

destinado ao fracasso, deixando que alguém tome 

notas sobre o que se passou, ultrapassando a 

frustração e a irritação ao debater sobre as 

competências necessárias à concretização da tarefa. 

 

 
 
 
 
 

Presencial 

 
 
 
 
 
4 
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Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
 
 
 
 
 
 
 
4 (Auto) 

 

1. Compilar um perfil pessoal coerente 

com a identificação das próprias 

competências e interesses e com 

opções de autoemprego 

2. Debater como o fracasso pode ter 

consequências positivas e negativas  

Encontrar as atitudes pessoais que 

influenciam o resultado positivo de 

metas 

 

1. Compilar seu perfil pessoal. Filmar pequenos vídeos 

apresentando-se a si mesmo e recolher o feedback 

do grupo 

2. Ler e analisar 3 casos de negócios onde os 

empreendedores / empresários "fracassaram" e 

depois foram bem-sucedidos. Descreva-os.   

3. Investigar atitudes pessoais que influenciam o 

resultado positivo de metas em exemplos de boas 

práticas e comparar com as suas próprias atitudes 

discutidas na Sessão 1 

 
 
 
 
 
 
 

e-learning 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
5 (Grupo) 

 

1. Debater como o fracasso pode ter 

consequências positivas e negativas  

2. Avaliar as próprias capacidades e 

eficácia pessoal 

 

 

 

1. Debater os casos de negócios analisados em e-

learning e refletir sobre o próprio “fracasso" e o 

seu resultado. Debater em grupos. 

2. Cada participante: inventar um produto e 

preparar uma apresentação para o grupo em dez 

minutos e debater as capacidades e eficácia  

3. Avaliação da formação 

 
 
 
 
 

Presencial 

 
 
 
 
 
6 
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UNIDADE 2: Relação com os outros 
Grupo-alvo: Jovens das aprendizagens que se conhecem uns aos outros e o facilitador / formador 
Horas de Aprendizagem: 20 
Enquadramento: b-learning 
 
 
 
Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

 

1) Identificar os fatores determinantes 

para a eficácia no processo de 

comunicação 

2) Aplicar técnicas de assertividade de 

comunicação verbal, oral e visual ao 

interagir com outras pessoas 

3) Apresentar as suas próprias ideias ou 

produtos de forma efetiva para os 

outros 

 

1) "Qual é o seu ponto de venda único” – 
apresentação de um colega, ao grande grupo, 
como um produto, enfatizando as suas qualidades 

Etapa 1 – trabalhar em pares 
Etapa 2 – apresentação ao grande grupo 
Etapa 3 – votar no melhor vendedor 
Etapa 4 – reflexão sobre o processo de comunicação 
(verbal, não-verbal, etc.) 
 
2) Constituição de pequenos grupos usando provérbios 
 
Etapa 1 – entregar a cada formando um papel com uma 
palavra que faça parte de um conhecido provérbio. 
Etapa 2 – Os formandos têm de encontrar outras palavras 
que coincidam com a sua a fim de completar o provérbio 
Etapa 3 – Cada provérbio corresponderá a um grupo que 
irá trabalhar junto sobre a próxima sessão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencial 3 

 
 
 
 
 
 
 
2)  

 

1. Reconhecer as especificidades 

culturais dos principais grupos étnicos 

representados na sociedade a que 

pertence 

 
1. Fazer uma pesquisa sobre um grupo étnico específico 

representado na sociedade 
2. Preparar uma apresentação destacando as principais 

características culturais deste grupo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
e-learning 

6 
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Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
2. Trabalhar cooperativamente com 

colegas, parceiros de trabalho / e / ou 

potenciais clientes a partir de 

diferentes origens culturais para a 

consecução de resultados 

 
 
 

 
 
 
 

3) 

 

1. Trabalhar cooperativamente com 

colegas, parceiros de trabalho / e / ou 

potenciais clientes a partir de 

diferentes origens culturais para a 

consecução de resultados 

2. Criticar construtivamente os 

principais aspetos dos resultados 

obtidos por uma equipa/ grupo 

e vice-versa 

3.  Avaliar o modo como os outros 

influenciam as nossas próprias 

decisões e vice-versa 

 
 
 
1. Verificar o status do progresso dos trabalhos e dar 

algumas orientações para concluir esse trabalho 

 
 
 
 
 
 
 

Presencial 

2 

 
 
 
 

4) 

 

1. Trabalhar cooperativamente com 

colegas, parceiros de trabalho / e / ou 

potenciais clientes a partir de 

 
 
1. Selecionar uma música típica e preparar uma 

sugestão de um menu completo de jantar com 
pratos desse grupo étnico 

 

 
 
 
 
 

e-learning 

4 



 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação 
aqui contida. 
 

19 

Sessão RESULTADOS DE APRENDIZAGEM Atividades Enquadramento Horas 
diferentes origens culturais para a 

consecução de resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 

5) 

 

2. Reconhecer as especificidades 

culturais dos principais grupos étnicos 

representados na sociedade a que 

pertence 

3. Aplicar técnicas de assertividade de 

comunicação verbal, oral e visual ao 

interagir com outras pessoas 

4. Apresentar ideias próprias aptidões 

e produtos com eficácia e êxito para 

outros 

5. Criticar construtivamente os 

principais aspetos dos resultados 

obtidos por uma equipa/ grupo 

e vice-versa 

 

 
 
1. Apresentar das principais características culturais 

de grupos; sugestão de uma música e de um menu 
de jantar de um grupo étnico específico, como se 
se tratasse de um operador turístico  

2. Refletir sobre os resultados alcançados   

 
 
 
 
 
 

 
Presencial  

 
 
 
 
 
 
 
5 
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4. O QUE PENSAM OS FORMANDOS E FORMADORES? 
Seguem-se os comentários dos formandos e formadores sobre as dinâmicas presentes neste currículo: 
 
Formandos 

 
“Os métodos foram interessantes e variados” 
 
“Vieram em boa hora” 
 
“Queremos mais tempo por método, por favor” 
 
“Métodos muito interessante e bem introduzidos” 
 
“Ainda bem que foram aplicados, foi muito divertido e estruturado” 
 
“Foi bom e divertido de fazer, obrigado!” – Formando sobre o método “Entre James Bond e eu” 
 
“Foi interessante pensar ilogicamente” – Formando sobre o método “A pior ideia primeiro” 
 
“O ambiente da turma foi perfeito” 
 
 
Formadores 
 
“A dinâmica pode dar uma visão sobre a nossa posição na sociedade em constante mudança e um pensamento positivo no qual todos podem fazer parte dessa 
mudança” - Formador sobre o método “Sabia que?” 
 
“Cria muita discussão sobre o que é o Espírito Empreendedor” - Formador sobre o método Espírito Empreendedor   
 
“Grande ferramenta pedagógica” - Formador sobre o método “Envie um postal a si mesmo” 
 
“Sabia que?” relaciona-se com a minha área de trabalho” 
 
“O debate é sempre um bom método para formar uma plataforma para futuras discussões e exercícios.”  
 
“Todos no grupo podem ser ativos e todos são igualmente importantes”. - Formador sobre o método “Identificação de Competências” 
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5. CONJUNTO DE MÉTODOS  

 
Em seguida, encontrará um grande número de métodos e exercícios, as unidades em que se inserem e os seus resultados de aprendizagem. Todos os métodos foram 
experimentados com formandos de oito países. Sinta-se à vontade para usar, compartilhar, adaptar e experimentar com os seus formandos. 
 

UNIDADE 1: Autoconhecimento   
 

Título do Método 

Apresentação 

Objetivos 
 

Intercâmbio de experiências 
Partilhar experiências pessoais 

Resultado de 
Aprendizagem Descrever as suas origens culturais e condicionantes culturais 

Descrição   Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 
O grupo deverá estar de acordo sobre o que é interessante saber uns sobre os outros. Os participantes entrevistam-se uns aos 
outros em pares com o apoio das perguntas acordadas previamente. 
 
Uma opção é a entrevista em pares, no qual cada um tem uma parte de quatro papeis onde o entrevistador escreve parte da 
entrevista . Os quatro campos têm temas que são acordados antes, tais como: “Quem sou eu? O que faço no meu tempo livre? 
Qual é o meu hobby favorito?” 
 
Os papeis são afixados nas paredes da sala.  

 

Materiais / Links Canetas e papel   
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Título do Método 

 Entre James Bond e Eu 

Objetivos Refletir sobre as próprias competências e aptidões 

Resultado de 
Aprendizagem 

  
Descrever as suas origens culturais e condicionantes culturais 

Descrição   Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 

O grupo define atributos precisos para exercer as seguintes profissões:  
 

• agente secreto elegante e aficionado de Martnis; 
• jovem fotógrafo e aventureiro da National Geographic; 
• ladrão de “colarinho-branco”; 
• atraente jogador de poker profissional, etc.  

A partir desta lista, os participantes identificam que competências partilham 
as personagens.  
 
O grupo cria a lista de competências necessárias para cada uma das 
profissões.  
Comparam a lista para determinar as lacunas e necessidades.  

Materiais / Links Papel, canetas, flip chart 
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Título do Método 

Método ABC 

Objetivos Ativar o conhecimento prévio.  

Pode ser utilizado como um método de feedback. 

Resultado de 
Aprendizagem Este método pode ser usado em todas as unidades.  

Descrição   Estimativa de tempo de exercício/Método: 30 min 
 

Os formandos deverão encontrar um termo relacionado com o tópico ou preâmbulo para cada letra do alfabeto. Primeiro 
individualmente, depois em conjunto. Por exemplo: 

Pense sobre os últimos dois dias de formação e escreva uma palavra adequada para cada letra, ou pense sobre Espírito 
Empreendedor e escreva uma palavra para cada letra. 

A 

B 

C 

D  

... 

 Z" 
Também é possível dividir o grupo em duas equipas e desafiá-los a encontrar o conceito mais atrativo e válido. 

Materiais / Links  Canetas e papel  
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Título do Método 

Roda da diversidade 

Objetivos Refletir e partilhar o seu próprio contexto cultural 
Saber mais sobre a diversidade e culturas diferentes 
Discutir sobre a influência da diversidade na vida pessoal e profissional. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Descrever as suas origens culturais e condicionantes culturais 

Aplicar técnicas de assertividade de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com outras pessoas 
Reconhecer as especificidades culturais dos principais grupos étnicos representados na sociedade a que pertence 

Descrição  Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 
Pegue em cada parte da roda a diversidade e trabalhe com um sociograma e perguntas relacionadas: 
 
• Idade: Ordenar uma linha a partir da pessoa mais velha para a mais jovem – que diferença fará a idade? 
• Género: Dividir todas as pessoas do género feminino vão para um lado da sala, todos os do género masculino para o outro - que 

diferença faz para ser homem ou mulher (sociedade, mercado de trabalho…) 
• Nacionalidade: Criar grupos com todas as nacionalidades - que diferença faz ser um imigrante, deste ou daquele país (sociedade, 

mercado de trabalho…) 
• Orientação Sexual: Dividir o grupo segundo a sua orientação sexual (se possível, depende do grupo). Este pode ser um assunto 

a ser abordado apenas a partir do formador com uma diversidade característica, mas não explorado além disso. 
• Capacidade física / mental: Dividir o grupo segundo a sua capacidade física e mental. Este também pode ser um tópico a ser 

apenas explorador pelo formador. 
• Raça / etnia: Pergunte ao grupo se eles se definem a si próprios pela raça e etnia. Têm experiência relacionadas com o tema? 
• Educação: Ordenar o grupo do mais baixo para o mais alto grau de nível de ensino na sala. Debater sobre a diferença que a 

educação pode trazer. 
• Experiência Profissional: Dividir o grupo a partir da maior para a menor experiência de trabalho dentre os participantes. Que 

perguntas têm as pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência? O podem recomendar as pessoas com mais experiência? 
• Aparência: Debater com o grupo quais as consequências que pode ter aparência. Que aparência é esperada no mercado de 

trabalho? Qual será a aparência de um empresário? 
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• Religião: formar grupos com a filiação religiosa (não esquecer os ateus). Quão importante é a religião hoje em dia? Qual a 
influência da religião no nosso espírito empreendedor? 

• Rendimento: aborde o tema da variação de rendimentos. Quão importante é o dinheiro para os participantes? Eles acreditam que 
podem ganhar mais dinheiro sendo empreendedor? 

• Aptidões de linguagem e de comunicação: formar grupos - quem fala mais de uma, duas, três e mais de três línguas? Quão 
importante são as línguas e as competências de comunicação para o mercado de trabalho ou o sucesso de um negócio? 

• Papel organizacional: Discutir sobre diferentes funções em organizações - Conselho de Administração, Diretor, Chefe de 
Departamento, colaborador, empregador…; O que é a liderança para os empresários? 

• Família: formar grupos de sem / com filhos. Fará isso diferença no desempenho profissional? 
• Convicção política: a convicção política influencia a nossa atitude em relação ao espírito empreendedor? Debater o tema com os 

participantes. 
 

Alternadamente o grupo pode ser dividido em grupos menores de 2 - 3 pessoas. Cada grupo trabalha um tópico da roda da diversidade, 
forma perguntas e discute os resultados com os outros  participantes. 
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Materiais / Links 

Roda de diversidade - proporcionar aos participantes uma cópia  
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Título do Método 

Grupos Diferentes 

Objetivos  Analisar a diversidade, competências interculturais, reflexão e autoconhecimento 

Resultado de 
Aprendizagem 

Descrever origens culturais e condicionantes culturais  

Descrição   Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 

O grupo está dividido por géneros e é suscitada uma questão: Como viver no mundo do trabalho do ponto de vista do grupo ( 
homens ou mulheres) ?.  
 
O grupo é dissolvido e desta vez dividido por idade. É novamente levantada a mesma questão do ponto de vista da idade 
(fazer subgrupos idades aproximadas).  
 
O grupo é dissolvido e dividido novamente, mas desta vez tendo em conta a sua situação familiar. Verificar novamente a mesma 
questão do ponto de vista da sua situação (solteiros, casais com ou sem filhos, divorciados).  
 
Pode usar outras categorias (antecedentes culturais, classe social, etc. ). No final, devem ser analisadas as suas reações nos 
diferentes grupos, por que razão os grupos foram diferentes e a forma como estamos a viver diversamente. 

Materiais / Links 
Papel e canetas  
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 Título do Método Verificação de perfil de competências & apresentação 

Resultado de 
Aprendizagem 

Identificar os principais traços de personalidade que influenciam a capacidade para ter sucesso na formação / trabalho  
 
Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo.  
Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa variedade de trabalhos 
Compilar um perfil pessoal coerente com a identificação das próprias competências e interesses e com opções de autoemprego 
 

Objetivos Procurar perfis de competências de empreendedores de sucesso 
Identificar e apresentar as suas aptidões e competências 
Comparar próprias aptidões e competências com as dos empreendedores de sucesso 
Motivar para olhar além do óbvio 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: cerca de dez horas - 1,5 dias 
Esta é uma atividade de aprendizagem combinada onde os formandos têm várias etapas para descobrir mais sobre as suas próprias 
competências e aptidões. 
 
Em e-learning: 
1. Pesquisar pelo menos 2 perfis de competências dos empreendedores bem-sucedidos através da pesquisa das suas biografias usando, por 
exemplo, entrevistas e biografias em revistas, apresentações, CVs. 
2. Usar uma matriz de competências para indicar as aptidões e competências encontradas nessas pessoas 
3. Usar a mesma matriz de competências para refletir sobre suas próprias aptidões e competências 
4. Preparar uma apresentação incluindo fotos, vídeos etc. sobre as aptidões / competências compartilhadas com os empreendedores de 
sucesso e provas dessa mesma partilha de competências 
 
Parte presencial: 
5. Apresentar as suas competências à turma 
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Materiais / Links E-learning: 
Lista de possíveis empreendedores e sugestões de fontes para usar na investigação  
http://www.forbes.com/  
http://www.business-punk.com/ 
http://www.entrepreneur.com/article/243099 
 
Matriz de Competências (ie Heyse / Erpenbeck) e Lista de verificação  
 

 



 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação 
aqui contida. 
 

30 
 
 

Título do Método 

O formador tem preconceitos conta mim 

Resultado de 
Aprendizagem 

Identificar os principais traços de personalidade que tenham impacto sobre a capacidade para ser bem sucedido na formação / trabalho  

Objetivos  
Refletir sobre o autoconhecimento e as emoções  

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 60-90 minutos 
Exercício sobre o controle das emoções. Os participantes preparam uma lista com o nome dos amigos, familiares, conhecidos, começando 
por quem mais gostam. 
 
Perguntas: 
Está ciente de que seus sentimentos são óbvios para as pessoas que se concentram no final da lista? 
Que mensagens indiretas lhes tem provavelmente enviado? 
A sua linguagem corporal é a mesma quando dialoga informalmente com aqueles que se encontram na parte superior ou na parte inferior 
da lista? 
E quando está em contato com eles em condições normais de trocas de aprendizagem? 
Há alguma diferença no seu diálogo "mental"? 
 
Tirando os últimos três nomes da lista: 
Como podem eles contribuir para o seu contexto?  
(Incluindo aptidões, conhecimentos, valores e qualidades. Os “dons” podem ser tão simples como "tem senso de humor".) 

Materiais / Links  
Folha com a lista de perguntas 

 

Heyse & Erpenbeck, 2004, p. XXI 
 
Presencial: 
Apresentações, computador, projetor 
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Título do Método 

Gostos e “desgostos” 

Resultado de 
Aprendizagem 

Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo 
Nomear preferências e rejeições pessoais identificando uma gama de emoções experimentadas 

Objetivos Descrever as atitudes pessoais e aptidões 
Descrever as atitudes e aptidões de empreendedores 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 
Ouvir uma entrevista com um empreendedor o no qual fala sobre o que gosta no seu trabalho 
Debater em grupo sobre os seus gostos e preferências pessoais em relação ao trabalho 
Comparar com a lista dos empreendedor 

Materiais / Links Entrevista com um empreendedor (Áudio) 
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Título do Método 

  Quanto tempo dura um minuto? 

Resultado de 
Aprendizagem 

 Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo 

Objetivos Refletir sobre perceção/ objetividade/ medições 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 

Antes de começar, os participantes são informados que vão ser alvo de uma experiência. 
São informados que têm um minuto para cada atividade, mas sem saberem que esse minuto vai ser temporizado: 

• Escrever o seu nome várias vezes. 
• Ouvir quatro músicas (1 min cada) 
• Ler um texto 

Qual o tempo gasto em cada exercício? Foi realmente um minuto apenas para cada exercício, mas alguns pensam que têm mais ou 
menos tempo para uma coisa ou outra. A questão seguinte é saber se eles têm a sensação de que o tempo decorrido foi o mesmo? A 
atividade tornou-se mais longa ou mais curta do que outra? 
 
Este é um exercício para:  

• verificar que a perceção da realidade é condicionada pela nossa subjetividade. 
• percecionar os outros tendo em conta o tempo tomado para desempenharas as tarefas propostas, em comparação a outras 

pessoas. (Algumas pessoas leem mais rápido do que outras, algumas escrevem o seu nome com mais frequência do que outros 
em 1 minuto...)  

É-lhes dado novamente um minuto de cada vez para uma das seguintes atividades, agora mencionando ao grupo que o esse minuto 
será sincronizado: 

• Escrever o seu nome várias vezes. 
• Ouvir quatro músicas (1 min cada) 
• Ler um texto 

Debater após a 2 ª ronda se o tempo percebido é o mesmo e o que mudou em relação à primeira ronda. 

Materiais / Links 
Cronómetro, 8 músicas e respetivo leitor áudio, 2 textos 
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Título do Método   Empreendedor do dia-a-dia 

Resultado de 
Aprendizagem 

Explore atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo 

Objetivos Compreender e debater com os pares as aptidões, competências e mentalidade empreendedoras 

Derrubar as barreiras que possam ter sobre se podem também podemos ser empreendedores.   

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 60-120 minutos 
 
Trabalhando em grupos de 3 a 4, os formandos são solicitados a desenhar o contorno de uma pessoa. 

Cada grupo irá decidir sobre uma identidade para dar o seu empresário (nome e ideia de negócio). Começando pela cabeça e 
terminando no corpo o grupo deve considerar a mentalidade e atitudes que o empresário terá ter. Deverão escrever a mentalidade ao 
redor da cabeça da pessoa e atitudes em redor do corpo. É então solicitado ao grupo as competências práticas que o empreendedor 
necessita e estas deverão ser escritas em torno de ambas as mãos. É depois pedido para listar as paixões e qualidades que o empresário 
vai precisar e listá-las ao redor do coração. Finalmente é-lhes solicitado para listar os fatores externos que irão afetar o empresário 
para ser ou não bem-sucedido.  

Cada grupo é então convidado a apresentar o seu empresário de volta ao grupo. 

Materiais / Links 
Papel flip chart e canetas 
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Título do Método O objeto perdido 

Resultado de 
Aprendizagem 

  
Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo    

Objetivos Avaliar as próprias competências e tornar-se proactivo 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: 30>90 minutos 
 
O grupo é dividido em dois subgrupos. Cada um é responsável por um departamento indispensável de uma organização imaginária. O objetivo do 
jogo é que cada departamento reúna 8 objetivos de uma lista de 17 em 8 minutos.  

Materiais / Links Lista específica 
 
1. Uma bandeira 
2. Duas pedras 
3. Um boné 
4. Um sutiã 
5. Uma lata de coca-cola 
6. Um produto de uma companhia francesa 
7. Um cubo de gelo 
8.Duas meias 
9.Uma gravata  
10.Um passaporte 
11.Uma roda 
12.Um pouco de óleo 
13.Uma fotografia de uma criança 
14.O mapa de uma cidade 
15.Um dente 
16.Uma mosca 
17.Um objeto estragado 
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Título do Método 

O que quero conseguir? 

Resultado de 
Aprendizagem 

Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo 
Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa variedade de trabalhos 

 

Objetivos Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa variedade de trabalhos 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 1 hora (aprox.) 
 
Esta atividade requer preparação. Precisará de criar um conjunto de cartões com as principais aptidões de diferentes profissões. Baseie-
se em profissões identificadas pelos formandos. Terá de ter pelo menos, mais do dobro de cartões do que de formandos, de modo a 
que cada formando possa ter pelo menos 2 cartões. 
 
Fase 1 
Entregar aos formandos o papel com a primeira fase da atividade (preferencialmente no final de uma sessão de formação para que 
tenha tempo suficiente para preparar os cartões das profissões). Deve recolhê-los depois de terminar. 
 
Fase 2 
Entregar aos formandos o seu papel preenchido e dar-lhes um segundo papel juntamente com a profissão que escolheram e uma 
outra. Peça para lerem as suas primeiras conclusões, a profissão, os cartões e preencher o segundo papel.  
 
Fase 3 
Depois que todos terminarem, peça para compartilharem com todo o grupo as conclusões retiradas. Por exemplo, se a expectativa 
inicial que tinham antes de ler o cartão da profissão ainda é a mesma ou se encontram na outra profissão com mais interesse... 
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Materiais / Links Conjunto de cartões com as principais aptidões de diferentes profissões. 
 
 
Fase 1 
 
Considere sonhos futuros que deseje realizar e anote pelo menos uma frase para cada um dos seguintes itens: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 
Olhando para as suas declarações, tente relacionar com as competências referidas nos dois cartões de profissão, tais como a 
comunicação, problemas, criatividade, etc.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os meus sonhos para o futuro: 
 
As minhas metas profissionais:  
 
Em 2 ou 3 anos mais tarde irei estudar / trabalhar em: 

Saliente as aptidões que já tem para cada profissão: 
 

Identifique as competências que precisa desenvolver para cada profissão: 
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Título do Método 

Quadro magnético 

Resultado de 
Aprendizagem Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa variedade de trabalhos 

Objetivos  Avaliar as próprias competências e tornar-se proactivo 
 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
 
O objetivo do jogo é completar as placas com as peças magnéticas. Cada jogador (ou alguns jogadores) recebem uma placa com o 
número exato de peças e têm de tentar concluir cada figura negociando as peças com os outros.  
Algumas placas são mais fáceis, enquanto que outras são realmente difíceis sendo são forçados a cooperar entre si. 

Materiais / Links 
Placas peças e magnéticas 
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Título do Método 

"Sou eu" 

Resultado de 
Aprendizagem 

Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa variedade de trabalhos 

Objetivos Conhecer os seus próprios interesses e compará-los com as aptidões necessárias numa variedade de trabalhos 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: trabalho individual, o tempo dependendo do número de postos de trabalho utilizados. 
 
Os participantes devem preencher a ficha de trabalho a partir das frases abaixo indicadas. A apresentação da folha será feita em plenário. Compare 
as frases encontradas com perfis de competências em diferentes trabalhos. Investigue cada uma delas com a ajuda da internet. 

Materiais / Links  
Frases que devem ser completadas: 
 
Eu gosto de fazer coisas como ... 
Eu sei fazer isto muito bem ... 
As minhas aptidões especiais são ... 
Sonho em... 
Às vezes fico triste porque... 
Fico muito zangado se... 
Fico muito feliz se... 
Coisas em que penso... 
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Título do Método 

Cartões de profissões 

Objetivos Aumentar o conhecimento sobre vários tipos de trabalho 
Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa tarefa 

Resultado de 
Aprendizagem 

Comparar os próprios interesses e aptidões com as competências necessárias numa tarefa 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: trabalho individual, o tempo dependendo do número de postos de trabalho utilizados. 
 
Através da compilação de diferentes fontes (sites, entrevistas, diretórios de trabalho) os formandos desenvolverão cartões de profissões, incluindo 
competências exigidas, formas de acesso, vantagens e desvantagens, as condições de trabalho… 
 
Como foram os formandos que desenvolveram os seus mapas de personalidade serão capazes de comparar com os cartões de profissões e observar o 
que corresponde ou não. 
Podem estabelecer listas de profissões, consoante estas correspondam ou não aos seus desejos e aptidões e porquê. 
  

Materiais / Links Web sites, diretórios de trabalho, entrevistas  
 
Mapa de personalidade 
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Mapa de personalidade 
 
Nome da função: 
 

• Descrição das principais tarefas: 
• Condições de trabalho (horários, locais, vestuário…): 
• Salário médio: 
• Qualificações requeridas: 
• Competências requeridas: 
• Qualidades requeridas: 
• Vantagens deste trabalho: 
• Constrangimentos deste trabalho: 
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Título do Método Perfil pessoal 

Resultado de 
Aprendizagem 

Compilar um perfil pessoal coerente com a identificação das próprias competências e interesses com opções de autoemprego 
Explorar atributos pessoais através de atividades individuais e em grupo 
Encontrar as atitudes pessoais que influenciam o resultado positivo de metas 

Objetivos Saber mais sobre as suas capacidades pessoais e qualificações 
Encontrar métodos criativos para se apresentar 
Desenvolver as competências técnicas 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 minutos 
Compilar os dados do seu perfil pessoal e filmar pequenos vídeos apresentando-se. 
Os participantes podem Power Point, Fotos, Vídeos do Youtube, vídeos feitos por si e de si… 
 
Perguntas a usar antes de começar: 

• Como quero apresentar-me? 
• Quem é o meu grupo-alvo? Os outros participantes? Possíveis empregadores? Possíveis clientes? 
• Qual é a minha força criativa? Sou bom a falar, desenhar ou criar? Como posso integrar isto no vídeo? 
• Tenho algum modelo onde inspirar-me (uma personalidade)? Prefiro usar um exemplo específico ou uma autoapresentação? 

Compartilhar com os outros participantes e recolher feedback. 
Possível adição: trabalhar com o formulário do CV-Europeu e criar um CV pessoal. 

Materiais / Links Computador conectado à Internet 
Plataforma on-line para os participantes 
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Título do Método 

Brainstorming de competências empreendedoras 

Resultado de 
Aprendizagem 

Compilar um perfil pessoal coerente com a identificação das próprias competências e interesses com opções de autoemprego 

Objetivos Identificar competências e aptidões relacionadas com o Espírito Empreendedor 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 20-60 minutos 
 
Trabalhando com o grande grupo de participantes, solicite que estes pensem em todas as diferentes aptidões, competências e 
atitudes que precisam ou existem nas pessoas que se encontram empregadas. Os participantes dizem tantas quantas for possível 
até ser produzida uma grande lista.  

É então solicitado a cada participante a refletir sobre a lista, em grande grupo e depois, de forma privada, deverá escolher 3-5 
aptidões, competências e atitudes que gostariam de ter ou vir a desenvolver enquanto empreendedores. 

Materiais / Links  
Papel flip chart e canetas 
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Título do Método Explorar o empreendorismo 

Resultado de 
Aprendizagem 

Compilar um perfil pessoal coerente com a identificação das próprias competências e interesses com opções de autoemprego 

Objetivos Essa atividade foi projetada para os participantes explorarem o Espírito Empreendedor  e explorarem a razão pela qual as pessoas se 
tornam empreendedoras e identificar as pessoas que são os empresárias na sua comunidade local. 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: 30 minutos 

Formam-se grupos de 4 pessoas (dependendo do tamanho do grupo. Debater em redor de 3 perguntas:  

• O que faz o Espírito Empreendedor significa para si? 
• Por que razão as pessoas se tornam empreendedoras? 
• O que é um empreendedor na sua comunidade local? O que fazem? 

Cada membro do grupo reflete sobre as perguntas acima e devem compilar as respostas nos flip charts. No final deste processo cada 
grupo apresenta as suas respostas para os outros grupos. 

Materiais / Links Canetas e papel para flip chart 
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Título do Método Biografias – sucessos e falhas 

Resultado de 
Aprendizagem 

Encontrar as atitudes pessoais que influenciam o resultado positivo de metas 
Desenvolver e implementar ideias criativas para garantir a preparação/lançamento de iniciativas empreendedoras      

Objetivos Encontrar diferentes possibilidades para lidar com o fracasso 
Saber que o fracasso é uma parte da vida de todos 
Perceber os desafios e as possibilidades de aprendizagem em situações difíceis 
Aprender a partir de biografias de pessoas bem-sucedidas 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: > 120 minutos 
 
Encontrar três exemplos de empreendedores que "falham" e 
depois são bem-sucedidos. 
  
Como lidam com isso? 
 
Os exemplos apresentados podem ser personalidades 
(biografias encontradas na internet) ou pessoas a partir do 
círculo privado dos participantes. Será necessária 
preparação fora de um ambiente de sala de aula. Partilhar 
exemplos com o grupo - textos, biografias. Apresentação na 
frente do grupo. 
 
Possível adição: entrevista a um empreendedor que conheça 
o fracasso e o sucesso e apresentar as suas conclusões. 
 

Materiais / Links Computador e Internet 
Vídeos ou palestras sugeridos: Filme - “Pursuit of Happiness” / TED talks - William Kamkwab: How I built a windmill” e “How I 
harnessed the wind”  
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Título do Método 

Lidar com a falha: algumas histórias de sucesso 

Resultado de 
Aprendizagem 

 
Debater como o fracasso pode ter consequências positivas e negativas 

Objetivos       Conhecer as suas capacidades pessoais e qualificações 
      Encontrar métodos criativos para se apresentar 
·     Desenvolver as competências técnicas 

Descrição Isto permite realçar as soft skills, tais como perseverança, capacidade de aprender com as suas falhas, resiliência e autoconfiança, 
a confiança no seu projeto. 
 
Individualmente, cada um irá tentar determinar o que poderiam ser obstáculos ao seu projeto, as dificuldades que espera encontrar 
e como pode superá-las. Deve colocar tudo isso numa folha que é preservada e pode ser completada mais tarde. 
Quem quiser, pode compartilhar as suas conclusões com o grupo e obter feedback. 
 

Materiais / Links Papel e caneta 
 
O meu projeto é: 
 

Quais são as dificuldades que espera encontrar? Para cada uma, encontre uma forma de superá-la e escreva-a: 
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Título do Método Teatro dos Oprimidos – Forum de teatro 

Resultado de 
Aprendizagem 

Superar sentimentos de frustração e raiva em situações de formação / local de trabalho 

Objetivos O objetivo do presente método não é mostrar o caminho para resolver um problema, mas sim descobrir e experimentar caminhos 
diferentes para reagir perante uma situação. 

Descrição O tempo estimado para o exercício/método: meio dia, dependendo do número de formandos 
 
Etapa 1  
Em pequenos grupos, os formandos devem pensar sobre situações de vida pessoal ou profissional que os deixe insatisfeitos e sobre 
a maneira como reagem: poderia ser com o chefe, colegas, com os vizinhos, com a família ou com autoridades. Escolhem um que 
lhes pareça pertinente. Devem depois situá-los: personagens, lugares, situações, ações…, tentando ser o mais próximo possível da 
realidade. 
 
Etapa 2 
Cada grupo apresenta a sua situação em poucas palavras para o resto dos formandos e o grupo escolhe qual será desempenhada 
primeiro (dependendo do tempo, mas é importante que cada situação seja reproduzida pois os formandos trabalharam sobre ela – 
pode ser feita em outro dia). 
 
Etapa 3 
A cena é desempenhada pela primeira vez, plenamente e continuamente, para que todos compreendam. Os espectadores estão 
autorizados a pedir esclarecimentos se necessário, os quais podem ser incluídos na cena. Em seguida, a cena é repetida e, desta 
vez, os espectadores são convidados a parar a situação quando quiserem e propor uma outra maneira de reagir: depois tomam o 
lugar de uma personagem (quer de "opressor" ou de "oprimido") continuando a história com esta variação… e assim por diante, até 
que não haja mais proposições. 
 
Etapa 4 
O formador combina elementos, ajuda os formandos a refletir sobre as ideias implementadas e a identificar vias de ação pessoais. 
 
Observações: 
O formador não é necessariamente um ator! É principalmente um facilitador, assegurando o respeito mútuo, o não-julgamento, com 
liberdade para atentar sobre todas as ideias dos participantes 
Os formandos devem sentir-se confiantes: isso não significa que eles se tenham de conhecer bem, mas é sempre uma boa ideia 
começar a sequência com quebra-gelos ou com jogos cooperativos. 
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Materiais / Links Espaço suficiente, cartão, papel e caneta 
 
Exemplo de jogos cooperativos: 
 

• Um cego deve seguir um caminho recheado de obstáculos, com as indicações de um guia. 
Variação: o guia é silencioso e utiliza apenas a ponta dos dedos! 

• Vaso de bêbado (7-12 participantes) 
Suporte de jogadores em um pequeno círculo e uma pessoa (a garrafa) fica no meio de olhos fechados. A garrafa relaxa 
completamente e deve-lhe ser permitido oscilar para a frente e para trás e de lado pelos outros participantes, mantendo 
os pés no chão. O grupo deve empurrar suavemente o frasco para não cair e portanto não quebrar. 

 
 

Título do Método  Os ovos podem voar  
 

Resultado de 
Aprendizagem 

Superar os sentimentos de frustração e frustração em contextos de trabalho / formação 

Objetivos Ser assertivo e orientado para os resultados 

Descrição 
Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 

Em 10 minutos, os participantes devem criar um sistema de proteção que permita que um ovo seja atirado de uma distancia não 
inferior a 3 metros, sem se partir.  
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Grupos de 3-4 formandos devem inventar uma máquina de ovos voadores. Apenas têm o 
material fornecido e um tempo muito restrito. Depois do concurso, o grupo deve responder 
às seguintes questões:  

• Como trabalhámos em grupo? 
• Como foram tomadas as decisões? 
• Como lidar com o sucesso / falha?  
• Como lidar com o risco / pressão? 
• Sabia que era criativo? 
• Tem experiências similares na vida?  
• O que faríamos de diferente na vida? 
• O que poderia ter feito para melhorar o resultado? 

Materiais / Links Pode usar o seguinte material: 
 
1 m de corda 
2 balões 
2 folhas de papel 
2 folhas de cartão 
2 ovos crus 
1 tesoura 
1 m de fita cola 
 

O material pode variar desde que seja restrito. 
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Título do Método Estratégias de assertividade 

Resultado de 
Aprendizagem Superar os sentimentos de frustração e frustração em contextos de  trabalho / formação 

Objetivos Encontrar soluções para sair de situações difíceis 
Encontrar recursos próprios 
Fortalecimento da autoconfiança 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 
Enquadramento: grupo frente a frente 
Dica: a melhor altura para usar esta dinâmica em contexto de formação situações em que surgem situações difíceis no trabalho. 
Encontrar com todo o grupo uma situação difícil de trabalho e discutir os sentimentos desta ou de outras situações semelhantes e 
suas causas. (raiva, frustração, irritação etc.) 
Em pequenos grupos de três encontrar estratégias para superar esses sentimentos usando as perguntas: 
O que me ajuda em situações difíceis? Como posso reforçar a mim? 
 
Anotar as reflexões sobre um flip chart. 
Apresentar e discutir com o grande grupo 

Materiais / Links Flip chart e canetas 
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Título do Método 

As peças do cesto 

Resultado de 
Aprendizagem  Avaliar as próprias capacidades e a eficácia pessoal 

Descrição    Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 

Use o método As peças do cesto de maneiras diferentes: 
 
Para discutir questões sensíveis: participantes respondem de forma anónima e quando são lidas mantêm o anonimato. As 
respostas e opiniões constituirão então a base para uma discussão  
Como um ensaio ou uma base de discussão: escrever características e competências de um empresário que depois serão 
discutidas e explicadas.  
 

Materiais / Links Canetas e papel  
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UNIDADE 2: Relacionar-se com os outros 
 

Título do Método Conversa de vendas 

Objetivos O participante tem de vender um determinado produto a um cliente muito exigente. Ao fazê-lo não é muito importante “o que” está 
a dizer, mas “como" compartilha as suas informações com o cliente. É importante ser amigável, agradável, atencioso e convincente. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Identificar os fatores determinantes para a eficácia no processo de comunicação. 
 
Este método também pode ser usado no resultado da aprendizagem 
 
Aplicar técnicas de assertividade de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com 
outras pessoas 
 
Apresentar ideias próprias aptidões e produtos com eficácia e êxito para outros·        

Materiais / Links • Instruções para os participantes - Script 
• Enquadramento para a situação das vendas 
• Produto que deve ser vendido 

Script: 
 
Conversa de vendas - Você é um assistente numa loja de desporto. Um cliente está em pé na frente de uma prateleira observando 
vários tipos de mochilas faz bastante tempo. O cliente tira algumas mochilas da prateleira; observa estas mochilas com grande 
interesse e examina o material cuidadosamente. Inicia uma conversa com o consumidor. Durante a conversa, compreende que 
lida com um cliente muito crítico, que está interessado na qualidade, resistência à chuva, estabilidade, cor e acima de tudo no 
preço da mochila. Este cliente tem recolhido previamente algumas informações em outras lojas de desporto e, por conseguinte, 
compara os diferentes serviços de uma forma muito crítica. 
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Título do Método Situações típicas culturais 

Objetivos Revisão das atitudes culturais típicas e possíveis equívocos. 
Compartilhar filmes engraçados e interessante com os outros. 
Saber mais sobre a cultura. 

Resultado de 
Aprendizagem 

 Reconhecer as especificidades culturais dos principais grupos étnicos representados na sociedade a que pertencem 

Descrição       Estimativa de tempo de exercício/método: 90-120 min 
 

Atividade de e-learning: investigação situações culturais típicas no youtube e partilha com outros. 
 
Cada participante deve compartilhar pelo menos um vídeo sobre seu próprio contexto cultural e, se possível, um outro sobre 
diferentes contextos. 
Se possível devem encontrar ainda situações engraçadas que ilustram a visão cultural sobre o mundo. Existe um filme chamado 
"A celebração do frango" (infelizmente disponível somente em alemão) que mostra um grupo de africanos Etnólogos a explorar 
as tradições da Áustria. O filme mostra que todos interpretam outras culturas de forma limitada através da própria experiência e 
contexto cultural. 

  
Atividades de grupo: 
Discuta com o grupo uma situação cultural típica (celebração, interação no local de trabalho) que poderia ser interpretada por 
uma pessoa a partir de outro continente ou como seria visto a partir do estrangeiro. 
 
Interprete uma rapsódia de situações típicas de encontros culturais - deixe que pequenos grupos encontrem formas de sublinhar 
e exagerar o conteúdo cultural. 

Materiais / Links Computador conectado à Internet 
Plataforma de aprendizagem para partilhar vídeos e links 
Das Fest des Huhns / Celebração do frango (apenas em alemão): https://www.youtube.com/watch?v=ASzG4QdriOg 
Quebrando as fronteiras culturais  https://www.facebook.com/danielaminati.offiziell/videos/10153074832868236/ 
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Título do Método 

Apresentação intercultural de negócios 

 
Objetivos 

 

Obter e transmitir conhecimentos sobre as diferenças culturais e as especificidades de algumas regiões representadas pelos 
formandos. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Aplicar técnicas de assertividade de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com outras pessoas 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: > 120 minutos + o trabalho de preparação para os formandos 
 
Parte 1  
 
 Os formandos preparam uma breve apresentação (10-15 minutos) sobre aspetos escolhidos de comunicação intercultural de 
negócios (preferencialmente a partir de sua própria cultura). Podem referir-se à classificação de Hofstede ou apresentar alguns 
aspetos práticos relacionados com as relações de negócios (pontualidade, organização de reuniões, código de vestuário, saudações, 
atitude de relacionamento, lidar com tarefas de entretenimento, etc.). 
 
Parte 2 
Os formandos farão apresentações para os outros formandos, devendo estar preparados para responder a perguntas. 

Materiais / Links Powerpoint ou qualquer outro software de apresentações, portátil, projetor. 
Http://geert-hofstede.com 
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Título do Método 

Jogo da Música 

Objetivos Enriquecer o conhecimento dos participantes com uma cultura diferente 

Resultado de 
Aprendizagem Reconhecer as especificidades culturais dos principais e grupos étnicos representados na sociedade a que pertence 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 

Os participantes têm de procurar músicas que caracterizam a cultura de um grupo de migrantes representados na sua sociedade e 
aprender muitas palavras e expressões através de um aplicativo de tradução, como o Google Translater ou outros.  
 * consoante o nível de confiança entre os participantes, pode solicitar a voluntários para a cantar e a dançar a canção para o 
grande grupo  

Materiais / Links Computadores com ligação à internet  

 
 
 

Título do Método Quiz do preconceito 

Objetivos Aumentar a conscientização sobre as primeiras impressões e preconceitos.  
Pode ser usado como um exercício de introdução. 

Resultado de 
Aprendizagem Aplicar técnicas de assertividade de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com outras pessoas. 

Avaliar como os outros influenciam as nossas próprias decisões e vice-versa  

Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados  obtidos  por uma equipa ou grupo de trabalho 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
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Cada participante recebe uma folha de trabalho do formador. Vão escrever os seus nomes no topo da folha de trabalho. Depois, 
essa folha de trabalho será transferida para o participante no seu lado direito. Este participante irá anotar a resposta para a 
pergunta que o formador fará sobre a pessoa que escreveu o seu nome no topo da folha de trabalho. Isto vai continuar até que 
a folha de trabalho esteja de regresso à pessoa que escreveu o seu nome no topo da folha. 

As perguntas: 
1.  Qual é a sua idade? 
2.  Que função desempenha? 
3.  Onde mora? 
4.  Que tipo de hobby tem? 
5.  Que tipo de desporto não gosta? 
6.  Qual é o seu programa de televisão preferido? 
7.  Qual é a sua música favorita? 
8.  Qual é o seu destino de férias favorito? 
9.  Como é que vive? (apartamento, casa, etc.) 
10. Quantas crianças tem? 
11. Que jornal lê? 
12. Que forma de transporte utiliza para chegar ao trabalho? 
13. Qual é a sua comida favorita? 
14. Que tipo de animais tem? 
15. Onde vai e estar daqui a 5 anos? 
16. O que faz no seu tempo de lazer? 
17. Qual é o seu país favorito para passar as férias? 
18. Que tipo de livros prefere? 
19. Qual é o seu cantor/artista favorito? 
20. O que faria na vida senão desempenhasse este trabalho? 

Materiais / Links Folhas de trabalho 
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Título do Método 

Leilão de competências 

Objetivos Identificar que aptidões, competências e atitudes pessoais são mais importantes relacionadas com o Espírito Empreendedor e aprender aptidões 
de negociação com os seus pares. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Aplicar técnicas de assertividade de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com outras pessoas 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 45-60 minutos 

A cada membro do grupo é dada uma quantidade diferente de dinheiro e é incentivada pelo leiloeiro (Formador) uma oferta para as aptidões, 
competências e atitudes que identificaram por si próprios no exercício de identificação de competências. O leiloeiro irá leiloar as aptidões e vendê-
las pelo valor mais elevado.  A meio do caminho os participantes têm a oportunidade de negociar e colocar o seu dinheiro em conjunto para 
competirem com outros concorrentes.  No fim do exercício, o grupo vai analisar o processo e fazer o debrief. 

Materiais / Links Flip chart e canetas  

Moeda falsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação 
aqui contida. 
 

58 

Título do Método 

Calendário intercultural 

Objetivos Tornar-se consciente das diferenças culturais relativas ao tempo de trabalho, férias e celebrações em diferentes países. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Trabalhar cooperativamente com colegas, parceiros de cooperação / e / ou clientes em potencial a partir de diferentes origens 
culturais para a obtenção de resultados; 

Reconhecer especificidades culturais dos principais grupos étnicos representados na sociedade a que pertencem. 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 

Parte 1 
Os formandos são divididos em grupos de trabalho, de preferência a partir de diferentes países (representando diferentes culturas). 
Têm de preparar um calendário incluindo os feriados religiosos nos seus países. 
 
Parte 2 
Os formandos têm de elaborar uma programação diária (incluindo o horas de trabalho, pausas, sestas) tendo em conta os diferentes 
fusos horários. Tiram conclusões para os melhorar procedimentos de comunicação. Têm de apresentar as conclusões ao resto do 
grupo. 
 
Alternativamente: 
Se os formandos provêm do mesmo contexto cultural podem desenvolver um calendário com base em informações a partir da 
Internet. 

Materiais / Links Internet e computador 
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Título do Método 

Perdido em Hong kong 

Resultado de 
Aprendizagem 

Trabalhar cooperativamente com colegas, parceiros de cooperação e/ou clientes em potencial a partir de diferentes origens 
culturais para a consecução de resultados. 
Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa ou grupo de trabalho  
Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos 
Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um 
problema/situação. 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 
Configurar tabelas com quatro espaços e definir os materiais necessários em cada tabela 
O número de tabelas depende do número de grupos de 4 elementos cada. 
 
Instruções: (ler em voz alta) 
 
Imagine que está a acordar em Hong Kong. 
Não consegue compreender ninguém, não conhece ninguém, não sabe onde está e tem uma  mala muito pesada consigo. 
Pode transportar até um máximo de 3 produtos. Juntamente com o grupo, escolha os 3 produtos que irá levar consigo. Todo o 
grupo deve concordar e tem de explicar porque escolheu os produtos. 
Depois de dez minutos, os grupos à vez, explicam por que razão escolheram determinados produtos. 
Cada grupo irá colar o cartão com o produto escolhido, na tabela correspondente ao seu grupo. 
No final, temos uma lista com todas as escolhas feitas pelos grupos 
 
5 minutos coletivamente para resumir toda a discussão 

Materiais / Links Mesa, papel flip chart, marcador, cartões, cadeira e fita 
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Título do Método O que faz uma apresentação eficaz? 

Objetivos Dez dicas para apresentações eficazes 

Resultado de 
Aprendizagem 

Apresentar as suas próprias ideias ou produtos de forma efetiva para os outros 
 

Descrição Em pequenos grupos, os participantes irão falar sobre uma apresentação. O que tem de acontecer para que uma apresentação corra 
mal? Depois os participantes em conjunto tentam encontrar dez dicas para apresentação eficaz (veja abaixo). 
Outra possibilidade é a de fazer este exercício após uma apresentação de forma que todos os participantes estejam cientes do 
tópico. Em pequenos grupos podem estabelecer dez dicas para apresentações eficazes e discutir estas no plenário e chegarem a 
uma solução comum.  
 
No final, comparar com as dez dicas abaixo: 
 

Materiais / Links 1. Mostre a sua paixão e conecte-se com seu público - é difícil relaxar e ser você mesmo quando estiver nervoso. 
2. Foque-se nas necessidades da audiência – a sua apresentação deve ser construída em torno do que seu público vai tirar dessa 
mesma apresentação. 
3. Mantenha a simplicidade: concentre-se na sua mensagem principal - quando estiver planeando a sua apresentação, deve manter 
sempre em mente a questão: qual é a chave da mensagem (ou três pontos-chave) para minha audiência tirar? 
4. Sorria e faça contato visual com o seu público - isto parece muito fácil, mas surpreendentemente um grande número de 
apresentadores deixam de fazê-lo.  
5. Inicie de forma forte - o início de sua apresentação é crucial. É preciso agarrar a atenção do público e segurá-la.  
6. Lembre a regra dos 10-20-30 para slideshows - não conter mais de 10 slides; não ir além dos vinte minutos; e usar um tamanho 
de fonte não inferior a 30 pp.  
7. Conte histórias – as pessoas são recetivas às histórias.  
8. Utilize a sua voz de forma eficaz 
9. Use seu corpo -  três quartos da comunicação é não-verbal. 
10. Relaxe, respire e desfrute - Se achar que é difícil apresentar, pode ser difícil permanecer calmo e descontraído a fazê-lo. 
 
http://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html#ixzz3rf5rG8pG 
TED Talk link: https://www.youtube.com/watch?v=8S0FDjFBj8o. 
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Título do Método Apenas escute 

Objetivos Reforçar aptidões de escuta ativa. Ouvir é uma parte extremamente importante da boa comunicação e é uma aptidão que frequentemente as 
pessoas ignoram. Esta atividade também mostra como ouvir com uma mente aberta. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Apresentar as suas próprias ideias ou produtos de forma efetiva para os outros 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/método: 0<30 minutos 
 

Esta é uma atividade que incentiva os participantes a comunicar o que sentem sobre um assunto. As pessoas ficam em pares e um membro fala 
sobre os seus pareceres. O seu parceiro ouve sem falar, e em seguida, sem refutação, recapitula sobre aquilo que foi dito. 
 
Instruções 
 
1. Sentar o grupo em pares. 
2.Dar a cada equipa oito cartões de índice. 
3.Um parceiro irá cegamente escolher um cartão e depois falar durante três minutos sobre como eles se sentem sobre o tópico. Enquanto falam, 
a outra pessoa não pode falar – o seu objetivo é ouvir. 
4. Depois de três minutos, o ouvinte tem um minuto para recapitular o que o seu parceiro disse. Eles não podem debater, concordar ou discordar 
- apenas resumir. 
5. Em seguida, trocam de papeis e o processo inicia de novo. 
 
Acompanhamento: fale com os membros do seu grupo sobre como se sentiram em relação a este exercício.  
Considere essas questões: 
 

• Como é que se sentem acerca da capacidade dos parceiros para ouvir com uma mente aberta?  
• Os parceiros fizeram alguma linguagem corporal ao comunicar como se sentiam sobre o que estava sendo dito? 
• Como é que os ouvintes se sentem acerca de não poderem falar sobre os seus próprios pontos de vista sobre o tema?  
• Foram capazes de manter a mente aberta? Quão bem eles ouviram? 
• Quão bem os parceiros sumarizaram as opiniões dos falantes? Fizeram-no melhor à medido que o exercício progrediu? 
• Como eles podem usar as lições deste exercício no trabalho/na vida social? 

 

Materiais / Links Um mesmo número de membros da equipa, idealmente. 
Oito cartões de temas para cada grupo de dois. Cada cartão deve listar um tópico. 
Uma sala. 
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Título do Método Prezi 

Objetivos Ser capaz de apresentar ideias próprias para outros 

Resultado de 
Aprendizagem 

Apresentar as suas próprias ideias ou produtos de forma efetiva para os outros 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: 30>90 minutos 
 

Para criar uma apresentação: 
A preparação é essencial para uma apresentação eficaz. Quando fizer uma apresentação, determinadas palavras-chave são 
usadas para as diferentes fases de orientação. É uma boa ideia para memorizar e praticar a sua utilização de modo a que elas 
venham à mente facilmente durante uma apresentação.  
 
Iniciar a apresentação: 

• Boa manhã/boa tarde, senhoras e senhores  
• O tema da minha apresentação de hoje é ... 
• O que eu vou falar hoje é ... 

Por que está a fazer esta apresentação  
• O objetivo desta apresentação é ... 
• Isto é importante porque ... 
• O meu objetivo é ... 

Informar os pontos principais  
• Os pontos principais sobre os quais vou falar sobre são:  

◊ em primeiro lugar, 
◊ em segundo lugar,  
◊ de seguida, 
◊ finalmente ... vamos ver ... 
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Apresentando o primeiro ponto  
• Vamos iniciar / começar com ...  

Exibindo gráficos, transparências, slides  
• Gostaria de ilustrar este ponto ao mostrar-vos...  

Passando para o próximo ponto  
• Agora vamos passar para... 

Dando mais detalhes  
• Gostaria de explorar sobre este aspeto/problema/ponto ... 
• Deixem-me falar sobre... 
• Gostaria de me alongar sobre… 

Mudando para um tópico diferente  
• Agora falarei sobre algo completamente diferente... 
• Isto refere-se a algo que está fora do tópico  
• Gostaria que discorra aqui por um momento e apenas mencionar... 

Remetendo para um ponto anterior:  
• Deixe-me voltar para o que eu disse anteriormente sobre... 

Resumindo ou repetir os pontos principais  
• Gostaria de recapitular os pontos principais da minha apresentação: 

◊ Primeiro...  
◊ Depois conversamos sobre... 
◊ Finalmente analisamos...  
 

• Agora gostaria de resumir os principais pontos que foram: 
◊ Primeiro... 
◊ Segundo…  
◊ Terceiro... 
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Conclusão  
• Vou concluir... 

◊ Primeiro...  
◊ Segundo…  
◊ Terceiro…  
 

• Em jeito de conclusão, permitam-me... 
◊ Primeiro...  
◊ Segundo... 
◊ Terceiro... 

Perguntas:  
• Agora gostaria de convidar-vos a colocar as vossas questões. 
• Tem alguma dúvida?  

Materiais / Links Laptop, www.prezi.com 

 
 
 

Título do Método O jogo do vendado 

Objetivos Melhorar a comunicação e a capacidade de ouvir e de construir a confiança entre os parceiros. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Apresentar as suas próprias ideias ou produtos de forma efetiva para os outros 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/Método: <30 minutos 
 

Nesta atividade, de olhos vendados os participantes devem confiar nos seus parceiros para fazer um percurso com êxito. 
Instruções: 
 
1. Dispersar móveis e objetos ao redor da sala antes do início da atividade. O percurso deve ser exigente, mas seguro para circular. 
2. Coloque os membros da equipe em pares e peça-lhes para ficarem numa extremidade da sala. 
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3. Uma pessoa de cada par deve colocar sobre os olhos uma venda. 
4. Os parceiros têm de orientar os seus colegas em toda a sala e darem instruções para os ajudar a evitar os obstáculos. 
5. Quando cada equipa alcança o outro lado da sala, os parceiros devem mudar de papel e depois repetir o exercício. 
6. Para tornar este exercício mais atrativo pode direcionar os parceiros de olhos vendados em busca de um chocolate. 
7. Pode também tornar mais difícil o jogo ao fixar um tempo para executar o exercício e apurar quanto tempo levou cada par. 
 
Conselhos para o facilitador: 
Fale com o seu grupo após o exercício. Considere essas questões: 
• Como é que os participantes têm de comunicar de forma diferente para orientar seus parceiros? 
• Como foi sua capacidade de ouvir e adaptar-se quando esteve de olhos vendados? 

Materiais / Links Qualquer tamanho de grupo funciona bem neste exercício. 
Vendas suficientes para metade dos participantes. 
Uma sala grande. 
Mobiliário e outros itens que pode usar como obstáculos. 
Chocolate. 

 
 
 

Título do Método Cadeia de distribuição 

Objetivos Estabelecer uma cadeia de abastecimento imaginária de um determinado produto, assumir diferentes papéis e negociar os 
papéis. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Apresentar as suas próprias ideias ou produtos de forma efetiva para os outros  

Trabalhar cooperativamente com colegas, parceiros de cooperação / e / ou clientes em potencial a partir de diferentes origens 
culturais para a consecução de resultados 

 

Aplicar técnicas de assertividade através de comunicação verbal, oral e visual ao interagir com outras pessoas 

Descrição           Estimativa de tempo de exercício/Método: <30 minutos 
 

Os formandos trabalham em grupos de 5 pessoas.  
Escolhem um produto a partir do que está à sua volta. Constroem uma cadeia de distribuição onde cada um tem o seu papel nesta 
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cadeia. A cadeia precisa de estar construída a partir do processo de produção até à fase de venda. Têm de identificar as funções 
(produtores, intermediários, grossistas, assistentes de loja). Se alguém não quer assumir um papel especial de que necessitam para 
negociar devem trocar de papéis até todos os papéis estarem tomados. 
Apresentam as suas soluções para o resto dos grupos. 

Materiais / Links Qualquer tamanho de grupo funciona bem neste exercício. 
Folhas de papel 
Marcadores 

 

 

Título do Método Perdido na lua  

Objetivos Comparar a eficácia da tomada de decisões individuais e coletivas nas tomadas de decisão. 
Mostrar que o funcionamento de um grupo depende diretamente dos métodos de trabalho dos seus membros, comparando o modo 
de tomada de decisões pelo voto e o modo de decisão consensual. 
Mostrar que o conflito, bem controlado, aumenta a criatividade 
Ensinar a um grupo não subestimar o seu próprio potencial para aumentar a eficiência. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Avaliar o modo como os outros influenciam as nossas próprias decisões e vice-versa 

Descrição Exploração (1 hora) 
 
Operações do Grupo  

• O subgrupo definiu um plano? (elementos vitais, útil, inútil...) 
• Cada participante teve a oportunidade de falar? 
• Cada participante fez ouvir as sugestões de outros ou que tentou impor a sua própria lista? 
• Existem fenómenos de liderança, conflito ou agrupamentos dentro de subgrupos? 
• Quanto tempo demorou a serem tomadas diferentes decisões? 
• Alguns subgrupos adotaram modos de decisão, como a regra da maioria e concessões recíprocas? Foram criativos? 

 
- Decisões individuais e coletivas. 
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• Cada participante tem a sensação de ter sido capaz de 
explicar a sua escolha? 

• Ou será que eles têm a sensação de ter sido 
submetida a decisão dos outros? 

• Quais as conclusões que podem ser extraídas da 
comparação de resultados individuais e de grupo? 

Na maioria dos casos, o subgrupo obtém melhores resultados 
do que aqueles que o compõem. Isto é devido à eliminação de 
erros pela troca de conhecimentos entre os participantes e o 
grupo de criativos que encontra uma forma original para usar 
certos elementos. 
 
O que ajuda a tomar as decisões certas? 
Isso acontece muito frequentemente visto que esta não é uma 
competência técnica de domínio espacial! De facto, a escolha 
de quinze objetos para atingir os dois objetivos principais - 
sobreviver e mover - depende menos de conhecimento técnico 
do que sobre a forma como estes dois objetivos são 
claramente percebidos e expressos. O pensamento criativo de cada um pode mostrar, usando os objetos disponíveis inesperadamente, 
um novo contexto, sendo também um facto de sucesso. Observe que o resultado coletivo geralmente é melhor quando o modo de 
decisão permite a utilização de todos os recursos do grupo; neste sentido, o modo consensual de tomada de decisões, por exemplo, 
dá melhores resultados em todas as suas formas de decisão por maioria. 
 
Com a ajuda de observadores em cada subgrupo, será possível aperfeiçoar a análise e elaborar uma série de reflexões sobre as 
condições para a eficácia do trabalho em grupo. 
 
Imagine… 
A sua nave espacial acaba de despenhar-se na superfície iluminada da lua. Foi agendado um encontro com a nave-mãe a 200 km de 
distância, também sobre o lado iluminado da lua, mas a sua nave está arruinada e destruídos todos os equipamentos de bordo, exceto 
os quinze itens listados abaixo. 
A sobrevivência da tripulação depende de atingir a nave-mãe, por isso deve escolher os itens mais críticos disponíveis para a duzentas 
milhas da viagem. A sua tarefa é ordenar 15 itens de acordo com sua importância permitindo que sua tripulação sobreviva a duzentas 
milhas da viagem para a nave-mãe. 
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Caixa de fósforos  
Alimento concentrado  
100m corda nylon 
Pára-quedas  
Um aquecedor portátil (energ. Solar) 
Duas pistolas de calibre 45  
Uma caixa de leite em pó (1 kg) 
Um mapa estrelar  
Uma balsa salva-vidas 
Dois tanques de oxigênio de 50 kg cada um  
Uma bússola  
20 litros de água  
Pistola de sinais luminosos  
Um estojo de primeiros socorros  
Um FM receptor e transmissor, movido a energia solar.  
 
O trabalho individual 
Na coluna intitulada "o seu Ranking", coloque o número 1 no item mais importante, depois o número 2 pelo segundo item mais 
importante e assim por diante até ao número 15, o menos importante. Tem dez minutos para completar a folha de decisão. 
 
Trabalho em grupo 
A sua tarefa é chegar a um consenso do ranking de 15 itens necessários para sobreviver à viagem para a nave mãe a 200 km de 
distância. Isto significa que a classificação de cada um dos 15 itens deve ser negociada por cada membro do grupo antes de ser 
tornada uma parte da decisão do grupo. Aqui estão alguns guias para uso em chegar a um consenso: 
 
1. Não discuta obstinadamente segundo o seu próprio ponto de vista só porque ele é seu. Ouvir os outros membros do grupo e esteja 
disposto a alterar o seu ponto de vista sobre a base da razão e a lógica. 
2. Por outro lado, não deve mudar o seu modo de pensar simplesmente para evitar desacordo. Procurar as diferenças de opinião e 
tentar que todos estejam envolvidos no processo de tomada de decisão. Quanto mais informações você tiver, melhor chance terá 
para fazer uma boa decisão. 
3. Deve evitar técnicas como a votação por maioria, média, inversão de moedas e negociação. 
 
Após um consenso de grupo como classificar os 15 itens, preencha o "Ranking de Grupo ". Tem 45 minutos para concluir essa fase 
do exercício. 
 
Solução da Nasa 
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Dois tanques de oxigênio - São necessários para respirar 
20 litros de água - A necessidade de líquidos é normal.  
Atlas estelar (constelação lunar) - É um dos melhores meios de orientação  
Alimento concentrado - O grupo tem que se alimentar normalmente  
Transmissor-receptor ondas curtas - Pode servir para transmitir sinais de emergência. Talvez seja possível entrar em contato com a 
nave mãe.  
Corda de nylon de 15 metros. - Pode servir para transportar pessoas feridas ou escalar elevações  
Estojo de primeiros socorros - Injeções e remédios podem ser importantes  
Tecido de seda de paraquedas - Serve como proteção para os raios de sol  
Balsa salva-vidas (auto inflamável) - Os bujões de gás carbônico, que servem para inflar a prancha, podem ser usados como 
propulsores para atravessar desfiladeiros 
Pistola de sinais luminosos - Serve para transmitir pedidos de socorro, desde que esteja ao alcance da vista  
Duas pistolas calibre 45 - Podem ser usadas como propulsores  
Leite em pó - Serve de alimento.  
Aquecedor portátil - Só tem utilidade na face escura da lua  
Bússola magnética - Provavelmente na Lua não existe nenhum campo magnético polarizado. Por isto a peça será inútil.  
Fósforos - Têm pouca ou nenhuma utilidade na lua 

Materiais / Links Papel e caneta e espaço suficiente para trabalhar em subgrupos  

 

Título do Método Potencial de Equipa 

Objetivos Tornar-se consciente do potencial da equipa e as possibilidades que um esforço conjunto podem trazer. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Avaliar como os outros influenciam as próprias decisões e vice-versa  
Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa/ grupo e vice-versa 

 

Trabalhar cooperativamente com colegas, parceiros e / ou clientes em potencial a partir de diferentes origens culturais para a 
consecução de resultados 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
 
Parte 1 Os formandos em grupos de trabalho de 4. Devem desenhar um grande círculo numa folha de papel e depois pequenos 
círculos com algumas áreas comuns. Devem anotar as características que são exclusivas para eles e aquelas que alguns dos membros 
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da equipa compartilham. Pensam como podem contribuir para o potencial da equipa e de que forma a equipa pode ficar mais forte 
em virtude das suas características únicas. 
Parte 2 Os formandos pensam num serviço que poderiam fornecer ou num produto que poderiam desenvolver. Tentam escolher os 
seus recursos individuais os quais podem contribuir para esse determinado produto / serviço. 
Parte 3 Apresentam as ideias para o grupo e obtêm feedback. Também fornecem feedback a outros grupos. 

Materiais / Links Grandes folhas de papel 
Marcadores 

 
 

Título do Método Selecionando Imagens 

Objetivos Mudar a perspetiva e observar as coisas com olhos diferentes 
Ser capaz de falar sobre os resultados alcançados num grupo  

Resultado de 
Aprendizagem 

Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa/ grupo e vice-versa 

 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 2 Horas 
 
Individualmente: 
Cada um seleciona uma imagem que gostaria de associar ao seu sonho de carreira/futuro. Deve informar os outros da razão da 
escolha dessa imagem. 
 
Reflexão compartilhada no grupo: 
Existem denominadores comuns entre as nossas imagens ou fazem diferem significativamente? 
Insira as fotos num pedaço de cartolina para mantê-la durante a restante da formação. 
 
Volte mais tarde à imagem: 
As fotos são ainda relevantes? 
Existe algo novo ou algo que já não é verdade? 
Por que razão? Temos outras fotos / perspetivas financeiras durante o exercício? 
 

Materiais / Links Papel e caneta e espaço suficiente para trabalhar em subgrupos  
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Título do Método Louvor, Crítica ou Feedback 

Objetivos Ajudar os participantes a determinar as diferenças entre as críticas, louvor, e feedback - não só para dá-las, mas também como 
recebê-las bem. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa/ grupo e vice-versa 

 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: <30 minutos 
 
Debater sabre diferença entre louvor, crítica e feedback e pedir aos participantes para dar exemplos de cada um.  
• Louvor: uma expressão de aprovação  
• Críticas: uma expressão de desaprovação baseada no sentimento de erros ou falhas  
• Feedback: informações sobre o desempenho de uma pessoa de uma tarefa - utilizados principalmente como uma base para a 
melhoria  
 
Divida o grupo em pares de dois. Leia as seguintes declarações em voz alta - uma de cada vez. É sugerido que o facilitador use 
diferentes tons de voz para ajudar os participantes a diferenciar o significado de cada frase (que, pelo caminho, podem certamente 
variar).  
Depois de cada declaração, dar a cada par 10 segundos para decidir se a afirmação é crítica, louvor ou feedback.  
Alguém de cada equipa deve segurar a placa que representa a decisão de grupo.  
 
1. O Sr. João disse-me o quanto apreciava a sua nota de agradecimento após a entrevista de emprego. Achou que foi um grande 
toque pessoal.  
2. A tua secretária está uma confusão. Tens a certeza que não estás a tentar fazer uma produção de papel?  
3. Notei tens chegado tarde nos últimos dias.  
4. Quantas vezes tenho de dizer como é que se arquivam estes documentos?  
5. Está bonito hoje.  
6. Seria melhor para mim se pudesse explicar a minha versão da história em voz alta antes de fazer perguntas.  
7. Você melhorou muito esta semana.  
8. Foi difícil para mim avaliar este trabalho pois estava confuso.  
9. Gosto muito mais de quando podemos escolher os projetos em vez de serem atribuídos.  
 
Com o grupo maior, discutir as diferentes formas como as pessoas podem reagir ou responder de forma diferente ao louvor, crítica e 
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feedback. É inevitável que iremos todos receber críticas em algum ponto sobre o trabalho e a forma como nós respondemos pode 
afetar a nossa própria atitude e as atitudes das pessoas com quem trabalhamos.  
Discuta com o grupo como eles, pessoalmente, podem responder de forma diferente ao louvor versus feedback versus crítica.  
 
Conclusão  
Aproveitar a oportunidade para reformular a maneira como foram feitas declarações.  
Como pode reescreve-las para obter uma resposta diferente ou reação?  
Se tivesse que fazer uma regra para a forma como gostaria de receber comentários e críticas, qual seria essa regra?  
 
Atividade de extensão: Como se sente quando os outros criticam o vosso trabalho? É capaz de responder aos comentários de forma 
diferente? Pense um pouco quando critica alguém. O que é que aconteceu? Como é que esta situação o fez sentir? 
 

Materiais / Links Um conjunto de cartões "Louvor | Crítica | Feedback" para cada grupo. 

 

 
 

Título do Método Pedaços de cartão 

Objetivos Mostrar aos membros da equipa outras perspetivas. Construir capacidades de comunicação, de negociação e de ajuda para desenvolver 
empatia. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Criticar construtivamente os principais aspetos e resultados obtidos por uma equipa/grupo e vice-versa 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: <30 min 
 

Nesta atividade, os membros da equipa trocam pedaços de cartas de jogar para colocar em conjuntos de cartas completos. 
 
Instruções: 
1. Corte cada carta de jogar em metades diagonalmente e novamente na diagonal, de forma a ficar com quatro peças triangulares para 
cada cartão. 
2. Misture todos os pedaços e coloque em igualdade o mesmo número de cartões em tantos envelopes quantos o número de equipas. 
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3. Divida as pessoas em equipas de três ou quatro. Precisa de pelo menos três equipas. Se forem poucas pessoas, equipas de dois 
funcionam igualmente bem. 
4. Dê para cada equipa um envelope com a carta de jogar pedaços. 
5. Cada equipa tem três minutos para classificar os seus pedaços e determinar quais as necessidades para fazerem cartões completos e 
desenvolverem uma estratégia de negociação. 
6. Depois de três minutos, permitir que as equipas iniciem a troca de pedaços. As pessoas podem debater-se por si mesmo ou 
coletivamente com a sua equipa. Dar às equipas oito minutos para troca direta. 
7. Terminado o tempo, cada equipa conta o número de cartas concluído. Ganha a equipa com o maior número cartas. 
 
Acompanhamento: 
Após a atividade, peça que os membros da sua equipa pensem sobre as estratégias utilizadas. Considere essas questões: 
• Que estratégias de negociação funcionaram? Quais não? 
• O que poderiam ter feito melhor? 
• Que outras competências tais como a escuta ativa ou empatia, precisaram usar? 

Materiais / Links 
 

Um número suficiente de pessoas para pelo menos três equipas de dois. 
 As cartas de jogar - use entre quatro e seis para cada pessoa. 
 Uma sala 

 

 

Título do Método 

O método sandwich 

Objetivos Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa/ grupo e vice-versa 
Colocar a sua crítica entre um início e um final (daí a analogia com uma sanduíche). 

Resultado de 
Aprendizagem 

Criticar construtivamente os principais aspetos e resultados obtidos por uma equipa/grupo e vice-versa 

Descrição           Estimativa de tempo de exercício/Método: <30 min 
 

O processo de feedback é dividido em 3 segmentos: 
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1.Comece focando os pontos fortes - o que se quiser sobre o item em questão. 
2.Em seguida forneça as críticas - coisas que você não gosta; áreas de melhoria. 
3. Por último, arredonda o feedback com: 

a) uma reiteração de comentários positivos que deu no início e  
(b) os resultados positivos que podem ser esperados caso a crítica seja levada em conta 

 

Materiais / Links N/A 

 

UNIDADE 3: Criatividade e pensamento crítico 
 

Título do Método  Facto ou Opinião 

Objetivos Permitir aos participantes distinguir entre os argumentos baseados na emoção e os argumentos baseados em factos 

Resultado de 
Aprendizagem 

Distinguir entre os argumentos baseados na emoção e os argumentos baseados em factos fornecendo exemplos específicos 

Descrição      Estimativa de tempo de exercício/Método: 30 min 
 
Divida o grupo em pares e peça para responderem a um conjunto de questões e determinar se são argumentos baseados em emoções 
ou factos. 
Para cada resposta fornecida, os participantes devem explicar a razão da sua escolha. 

Materiais / Links Facto ou opinião 
 
Sabe o que é verdade e o que é opinião? Não é tão fácil de distinguir algumas vezes. Tente determinar se cada declaração soa como 
um fato ou um parecer e discuta com um colega. A fim de realizar este exercício, você deve usar fontes confiáveis. 
 
• A minha mãe é a melhor mãe do mundo. 
• O meu pai é mais alto do que o teu. 
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• O meu número de telefone é difícil de memorizar. 
• A parte mais profunda do oceano tem 35,813 pés de profundidade. 
• Os cães são melhores animais de estimação do que as tartarugas marinhas. 
• O tabaco é nocivo para a saúde. 
• Oitenta e cinco por cento de todos os casos de cancro de pulmão na Europa são causadas pelo tabagismo. 
• Um em cada cem cidadãos europeus é daltónico. 
• Dois em cada dez cidadãos europeus são aborrecidos. 
 

 
 
 

Título do Método 

Conheça um empreendedor 

Objetivos Saber mais sobre o Espírito Empreendedor  
Saber mais sobre a realização de ideias e visões 
Obter informações sobre a lidar com desafios 
Desenvolver uma imagem positiva de empresários 

Resultado de 
Aprendizagem 

Reunir informações antes de tomar decisões selecionando as mais relevantes para resolver uma situação específica.   

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
 
Convidar um empreendedor para falar sobre seus negócios com o grupo. 
Deve ter o seu negócios durante alguns anos e ser bem-sucedido com ele. Deve estar disposto a falar abertamente sobre os 
desafios, orçamentos, visões e experiências. 
 
Perguntas possíveis: 
Como começou? Qual foi a sua primeira ideia? 
Qual foi/é o seu maior sucesso? 
Que desafios enfrentou? Como lida com o fracasso? 
Que experiências foram essenciais? 
O que é o Espírito Empreendedor? 
O que você recomendaria aos participantes se eles pensam ser empresários? 
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Título do Método Em quem confiar? 

Objetivos Escolher as fontes mais confiáveis de informações. Explicar e defender uma escolha 

Resultado de 
Aprendizagem 

Reunir informações antes de tomarem as decisões, selecionando as mais relevantes para resolver uma situação específica 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 1 hora 
 
Observe as seguintes situações e especifique se as fontes de informação parecem fiáveis ou não, explicando as suas escolhas 
 

• Deseja adquirir o equipamento necessário para a instalação de um aquário. 
Um documento encontrado na Internet que foi produzido por uma loja especializada 
Um documentário televisivo no qual um aquarista fez sugestões para aqueles que desejem levantar peixes exóticos 
O seu amigo François cujo primo conhece alguém que tem um aquário 

• Procurando informações sobre a SIDA 
Uma fotocópia de um artigo muito interessante, mas não sabe de que revista 
O livro de medicina que os seus pais têm já por vinte anos 
Um artigo num periódico de medicina, que foi recomendado pelo pai de seu amigo Beatrice que é médico 

• O trabalho de "engenheiro na construção de aeronaves" interessa-lhe. Deseja saber a percentagem de empregabilidade. 
Um relatório recentemente publicado numa revista de negócios que fornece estatísticas em vários campos 
A sua tia que diz que toda a gente sabe que não há mercado nesta área 
A entrevista do diretor de uma escola privada de engenharia, que diz que não há emprego para aqueles que escolhem 
estas profissões. 

 
Depois da discussão em grupo, clarificar os pontos em que deve ser prestada atenção à questão de saber se uma fonte fiável de 
informações 

Materiais / Links Papel e caneta 
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Título do Método 

Corta o bolo 

Objetivos Esta atividade é divertida e é também um desafio para terminar uma sessão e também mostra o valor da colaboração de todos 
os participantes para tentar chegar a uma solução em conjunto e obter um pedaço de bolo, aplicando o pensamento criativo e 
técnicas de solução de problemas 

Resultado de 
Aprendizagem 

Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos 
 
Este método também pode ser usado no resultado da aprendizagem: 
Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um 
problema/situação 
 

Descrição O tempo estimado para o exercício/Método: 30 minutos 

O formador traz um bolo para celebrar o fim de uma sessão bem-sucedida. Os participantes não podem comer até que eles o 
tenham cortado. Não podem fazer mais do que três cortes e devem dividir o bolo em oito pedaços. Depois de 5 minutos, se a 
solução não tiver sido encontrada, permita a cada participante uma segunda chance ou demonstre a resposta. 

Solução: Corte o bolo duas vezes na parte superior (uma vez em qualquer direção) e depois horizontalmente através do meio. 
Depois de encontrar a solução mais cortes devem ser adicionadas de acordo com o número total de participantes na sala de aula. 

 

Materiais / Links Um bolo e uma faca de bolo 
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Título do Método 

Mapeamento da mente  

Objetivos Pensamento crítico e criativo 
Resolução de problemas de forma sistemática 

Resultado de 
Aprendizagem 

Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos·        

Descrição Um mapa mental é diagrama usado para organizar visualmente informações. Um mapa mental é muitas vezes criado em torno de um 
conceito único, desenhado como uma imagem no centro de uma página em branco associada a representações de ideias tais como 
imagens, palavras e partes de palavras adicionadas. Grandes ideias são conectados diretamente ao conceito central e outras ideias 
nascem a partir daquelas. 

Materiais / Links 
Papel e caneta 

 

Título do Método 

Dicas práticas para resolver um problema 

Objetivos Melhorar nos formandos a sua capacidade para enfrentar e encontrar solução para os problemas. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos. 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
 
Depois de ler as dicas, o formador propõe um problema e os formandos devem ser divididos em pequenos grupos e têm de encontrar 
soluções diferentes mantendo em consideração as dicas dadas. 
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Materiais / Links 
http://www.positivityblog.com/index.php/2007/07/02/16-practical-tips-for-solving-your-problems-more-easily/ 

 

Título do Método 

O risco de assumir o jogo 

Objetivos Permitir que os formandos aprendam a demonstrar as aptidões necessárias para tomar riscos calculados.  

Resultado de 
Aprendizagem 

Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos. 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
 
Os formandos têm de atirar bolas de papel numa cesta a partir de uma distância. Quanto mais perto estiver o formando mais baixa 
será a pontuação. Ver vídeo para obter instruções. 

Materiais / Links 
https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0  

 

Título do Método 

A pior ideia primeiro 

Objetivos Explore as respostas criativas para solucionar um problema 

Resultado de 
Aprendizagem 

Implementar respostas flexíveis e criativas para explorar diferentes opções para resolver um problema/situação 
 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30 minutos (aprox.) 
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Apresentar ao grupo um problema específico relacionado com o objeto do seu módulo.  
Por exemplo, se o assunto for ciências naturais, o seguinte problema pode ser solicitado ao grupo:  
"Onde é que o corpo "procura" a sua energia para as funções vitais e atividade física diária?" 
Organize uma competição para obter a resposta mais obtusa primeiro. Encoraje todos a pensar nas piores ideias possíveis para o 
problema.  
Depois de ter uma longa lista, volte e veja quais podem não assim tão más.  

Materiais / Links Um problema específico e conteúdo relacionado; Flipchart e marcadores 

 
 
 
 
 

Título do Método  5 Porquês 

Objetivos Essa técnica simples pode muitas vezes direcionar rapidamente para a raiz do problema. Quando ocorre um problema, descobrir a sua natureza e 
origem pedindo "Por que razão"" pelo menos cinco vezes. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Resolver problemas de forma sistemática através da resolução de casos práticos. 
Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um problema/situação  

Descrição Estimativa de tempo de exercício/Método: 30 min 
 
Por exemplo: 5 
 
Problema: o cliente recusa-se a pagar os folhetos impressos para ele. 
1.Por que razão? A entrega foi tardia e os folhetos não poderiam ser utilizados. 
2.Por que razão? O trabalho levou mais tempo do que o previsto. 
3.Por que razão? Ficámos sem tinta na impressora. 
4.Por que razão? A tinta foi toda usada num pedido grande, de última hora. 
5.Por que razão? Nós temos stock suficiente e não podíamos encomendar com rapidez suficiente. 
 
Contramedida: temos de encontrar um fornecedor de tinta que possa fazer entregas a curto prazo. 
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Materiais / Links N/A 

 

Título do Método 

Invente um produto 

Objetivos Usar a criatividade 
Avaliar as próprias capacidades e eficácia pessoal 
Divertir-se 

Resultado de 
Aprendizagem 

Implementar respostas flexíveis e criativas como as técnicas para explorar as diferentes opções para resolver um problema/situação. 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
 
Definir a tarefa de cada participante para inventar um produto (algo real ou algo imaginário) e preparar uma apresentação para o grupo 
em dez minutos. 
Apresentar e discutir as capacidades e eficácia. 
 
Que aptidões usou? 
Qual foi o maior desafio? Ter uma ideia? Encontrar uma forma de apresentação? 
O que poderia adicionar, se houvesse mais tempo? 
Adição possível: a utilização de cartões com fotos ou palavras, os cartões estão distribuídos aleatoriamente e são usados como o ponto 
de partida para a invenção de um produto. 

Materiais / Links 
Material disponível em sala 
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Título do Método 
Coisas à nossa volta 

Objetivos Identificar o potencial de negócios em objetos do cotidiano. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Implementar respostas flexíveis e criativas como as técnicas para explorar diferentes opções para resolver um problema/situação 
Reunir informações antes de tomarem as decisões, selecionando os mais relevantes para resolver uma situação específica 

Descrição  
Implementar respostas flexíveis e criativas como as técnicas para explorar diferentes opções para resolver um problema/situação 
Reunir informações antes de tomarem as decisões, selecionando os mais relevantes para resolver uma situação específica       

Materiais / Links Objetos de todos os dias 

 
 
 

Título do Método 
Lidando com o fracasso 

Objetivos Encontrar diferentes possibilidades para lidar com o fracasso 
Perceber a importância de etapas de aprendizagem 
Explorar as atitudes pessoais para falha 
Discutir a pressão do grupo 

Resultado de 
Aprendizagem 

Desenvolver e implementar ideias criativas para garantir a preparação/lançamento de iniciativas empreendedoras 
Trabalhar cooperativamente com colegas, parceiros de cooperação e/ou clientes em potencial a partir de diferentes origens culturais 
para a consecução de resultados 
Avaliar como os outros influenciam as próprias decisões e vice-versa 
Criticar construtivamente os principais aspetos dos resultados obtidos por uma equipa/ grupo e vice-versa 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 min 
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Como um formador, definir uma tarefa / jogar um jogo onde o grupo está condenado ao fracasso. 
Deixar alguém tomar notas sobre o que acontece no grupo 
Discutir a falha, superando a frustração, a raiva e aptidões próprias para o sucesso 
 
Jogos possíveis: 
Cadeiras: os jogadores de pé ao som de uma música em torno de um grupo de cadeiras contendo uma cadeira a menos do que o 
número de jogadores. Quando a música os jogadores devem procurar um lugar. É eliminado aquele que não encontrou um lugar 
sentado.  
Avalie o modo como os indivíduos se sentem, quando não há nenhuma cadeira para eles. 
 
Ovos podem voar: Grupos de 3 - 4 pessoas devem inventar uma máquina voadora. Eles só têm o material fornecido e uma 
quantidade (muito) limitada de tempo.  
Avaliar também o processo do grupo. 

Materiais / Links Para os materiais ver dinâmica Os ovos podem voar 

 
 

Título do Método 
Quadrado Cego 

Objetivos  Resolver problemas no grupo e lidar com erros e falhas 

Desenvolver aptidões de team building 

Resultado de 
Aprendizagem 

Ajustar o próprio desempenho para situações imprevistas, pela assunção de riscos e a tomada de decisões em face a um desafio 
consciente 
Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um problema/situação 
Aplicar de forma autónoma estratégias de auto motivação ao resolver um problema/situação  
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Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30m (aprox.) 
 
Peça ao grupo para formar um círculo e coloque-lhes uma venda nos olhos. Em seguida cada pessoa agarra uma corda que foi atada 
em forma de círculo. Todos devem estar em pé no lado de fora da corda. Peça ao grupo para mudar a forma do círculo num quadrado 
sem lhes dar instruções sobre como proceder. Quando considerarem que têm a tarefa realizada, peça que removam os olhos vendados 
e verifique qual a forma que eles fizeram. 
Discuta com eles o que correu bem e o que correu mal (ou seja nenhum planeamento antes de iniciar a tarefa, mais do que um líder, 
nenhum escuta ativa, etc) 
Após o debate, peça-lhes para colocar a venda nos olhos novamente e tente fazer formas diferentes tais como um triângulo, um 
hexágono, etc…   

Materiais / Links Um comprimento de corda 15 a 30 metros de comprimento; vendas para os olhos  

 

Título do Método A teia da aranha 

Objetivos Resolver problemas no grupo lidar com erros e falhas 
Desenvolver aptidões de team building 

Resultado de 
Aprendizagem 

 
Ajustar o próprio desempenho para situações imprevistas, pela assunção de riscos e a tomada de decisões face a um desafio 
Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um problema/situação 
Aplicar de forma autónoma estratégias de auto motivação ao resolver um problema/situação  

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 90m (aprox.) 
 
Esta atividade requer alguma preparação antes da sua aplicação. Uma teia de aranha precisa de ser construída entre duas árvores com 
um orifício para cada pessoa do grupo. Os furos devem ser de tamanhos variados e alturas.  
Fazer dois grupos que irão competir uns com os outros.  
Cada grupo terá de passar por todos os elementos através da teia sem que ninguém lhe toque. Se uma pessoa toca na teia esse 
elemento deve reiniciar jogo. 
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Materiais / Links 
Fio de nylon, 2 árvores ☺ 

 

 

Título do Método Emprego intracultural 

Objetivos Os formandos tornam-se consciente das diferenças culturais e mal-entendidos que podem ser causados. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Desenvolver e implementar ideias criativas para garantir que a preparação/lançamento de iniciativas empreendedoras     

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 1,5 horas 
 
Os formandos trabalham em grupos de 5 pessoas. Eles são confrontados com o seguinte problema: 
 
"Vai empregar algumas pessoas a partir de um fundo cultural diferente. Pense e anote todas as dificuldades que você acha que você 
pode encontrar. Tente desenvolver um plano que irá minimizar o risco de mal-entendidos e intercultural facilitará o processo de 
adaptação". 
 
Considere o seguinte: 
1) Tempo de trabalho, público e os feriados religiosos 
2) Código de vestuário 
3) Abordagem de pessoas 
4) Competência Linguística 
5) Cozinha e refeições 
6) Atitude face ao tempo / pontualidade 
7) Competência em matéria de TIC 
8) Relação entre empregador e funcionário 
9) Potencial de formação 
10) Equilíbrio entre trabalho e vida, entretenimento, bónus e regime de incentivos 
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Pense em algumas áreas que podem causar problemas e tentar evitar o problema tomando as medidas adequadas. Apresentar suas 
soluções para outras pessoas. 

Materiais / Links 
Folhas de papel ou documento do Word 

 
 
 

Título do Método  A corrida  

Objetivos Definir estratégias 
Adaptar-se para corresponder ao meio ambiente 
Identificar as atitudes perante a assunção de riscos 

Resultado de 
Aprendizagem 

Desenvolver e implementar ideias criativas para garantir que a preparação/lançamento de iniciativas empresariais      

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 1,5 horas 
 
Os formandos são divididos em subgrupos (máximo de três para quatro formandos por subgrupo). 
Um carro de corrida é organizado entre subgrupos: ele será representado por uma distância de 23 pontos num cartão, o grupo que 
atinja a chegada em primeiro vai ganhar. 
 
Cada subgrupo, após discussão, irá escolher um cartão em 4 pilhas de 10 cartões que representam diferentes estratégias: 
1ª pilha: 5 cartões "+1" e 5 cartões "+2" 
2ª pilha: 6 cartões "+3" e 4 cartões "-1" 
3ª pilha: 4 cartões "+6" e 6 cartões"-1" 
4ª pilha: 1 cartão"+18" e 9 cartões "-1" 
 
(Formandos estão conscientes da composição das pilhas, remisturadas após cada escolha) 
 
Podem ser feitas várias corridas. 
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O jogo tem lugar sem a intervenção do formador: tem de observar as estratégias usadas, alterações nas estratégias ou não, a fim de 
alimentar o debriefing. 

Materiais / Links 
40 cartões: 1x “+18”, 4x “+6”, 6x “+3”, 5x “+2”, 5x “+1”, 19x “-1” 

 
 
 
 
 

Título do Método 
A matriz do tempo 

Objetivos Avaliar o trabalho realizado durante as sessões de formação 

Resultado de 
Aprendizagem 

Desenvolver e implementar ideias criativas para garantir que a preparação/lançamento de iniciativas empreendedoras           

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: Meio dia 
 
Existe uma matriz dividida em 4 colunas: 1935 - 1975 - 2016 e futuro para grupos de adultos. Para grupos com jovens, pode usar 
1985 - 2005, 2016 e futuro. Os subgrupos têm de descrever como foram e como serão: escrita, telefones, consumo de música, o 
trabalho. 
 
Após a análise da matriz do tempo, haverá uma lista com os desafios exigidos pela nova situação. Esses desafios fazem-nos 
descobrir que estamos dentro de um novo paradigma e a principal pergunta a ser respondida é que atitudes/aptidões devem ser 
desenvolvidas para nos adaptarmos a esse novo paradigma que será chamado de Espírito Empreendedor. No final, haverá uma 
lista de competências, conteúdos e aptidões para desenvolver o Espírito Empreendedor. 

Materiais / Links Papel e canetas (se necessário, computador e acesso à internet) 
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Título do Método Experiências de insucesso pessoal 

Resultado de 
Aprendizagem 

Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um 
problema/situação. 

Objetivos Encontrar experiências pessoais de fracasso e as lições aprendidas 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 30-90 minutos 
Formar pequenos grupos de 3 - 4 pessoas 
Cada pessoa conta uma curta história sobre uma "falha": desafios, que não puderam ser satisfeitos; visões e sonhos, que não 
chegaram a tornar-se reais; relacionamentos que terminaram; planos de negócios que falharam… 
 
Faça estas perguntas: 
Qual foi a pior parte nesta experiência? 
Qual foi a melhor parte desta experiência? 
O que aprendeu para o futuro? 
As lições aprendidas em primeiro lugar em pequenos grupos e em seguida em breve juntos em todo o grupo. 
 
Apresentar o seguinte modelo de sucesso "Como ser grande" (origem desconhecida a partir da Internet) 
 
Para ser grande também significa passar por essas etapas… a primeira é maravilhosa, parece que tudo é possível, já a segunda 
etapa é um pouco desmotivadora, na terceira deixa de se ter a certeza, na quarta etapa perde-se o resto da sua autoconfiança, na 
quinta está quase a desistir…  
Mas o passo mais importante é o sexto: ultrapassar! Não há sucesso sem todas estas etapas. 
 
1. Emoção - Introdução, vivendo a fantasia… 
2. Realização - perda começar a duvidar, perceber que não somos tão bons quanto pensávamos 
3. Fadiga – ficar cansado mentalmente e fisicamente… 
4. Insegurança - Auto dúvida, confiança abalada… 
5. Saída – abrandamento do progresso, sem melhorias, desistência… 
6. Passar - a falha é o início (de grandeza), não é o fim 
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Refletir sobre as etapas e comparar com a sua própria histórias de sucesso e fracasso. Onde desistiu? 
Para o futuro: Por que etapa está passar agora? 

Materiais / Links N/A 

 
 

Título do Método Tela de modelo de negócios 

Objetivos Ser inspirado para planear os seus negócios criativamente, mas sem esquecer qualquer um dos pontos básicos.  
Aprender a ver de uma forma simples as ligações entre as diferentes fases e elementos do seu projeto. 

Descrição O modelo de negócios Canvas é uma visão geral de uma página que define onde está e onde vai em termos de empreendorismo. 
Permite conversas estruturadas em torno da estratégia de gestão, atividades cruciais e desafios envolvidos e como se relacionam 
uns com os outros. Este formato visual, introduzido por Osterwalder e Pigneur, é útil tanto para as antigas como para as novas 
organizações e empresas. Os programas existentes podem desenvolver novas iniciativas e identificar oportunidades, de forma a 
tornar mais eficiente o plano de trabalho.  

Materiais / Links Modelo de negócios Canvas  

Https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY 

http://www.businessmodelcompetition.com/business-model-canvas.html 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc  

Http://plataformac.com/  

Http://camaleones.org/  

Simon Sinek " Grandes líderes inspiraram ação"  
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Título do Método Plano de Ação Individual 

Objetivos Definir objetivos SMART e ações individuais para atingir estes objetivos,  
Compreender a importância e aprender a refletir sobre os planos de ação e adaptar-se em conformidade. 

Resultado de 
Aprendizagem 

Aprender com os erros e falhas identificando percursos alternativos que poderiam ser utilizados para resolver um problema/situação. 

Descrição Estimativa de tempo de exercício/método: 45-60 min 
O grupo discute por que razão é importante ter planos de ação individuais e quais os objetivos inteligentes. 
A cada formando é dado um plano de ação para que eles possam usar e desenvolver pessoal e profissionalmente.  
O plano de ação é projetado para ser: mensurável, realizável, realista e escalonado no tempo. (SMART (Small, Measurale, Achievable, Realistic 
and Timebound)) 
A cada aprendente é dado tempo para completar o seu plano de ação. 
Todo o grupo discute como e quando esses planos de ação devem ser reexaminados e métodos diferentes de reflexão.  
Cada formando, de acordo com o calendário, irá rever o seu plano e o formador monitorizará como a sua evolução e levá-los-á a rever os seus 
planos de ação.  
O plano de ação é um documento vivo e será atualizado em pontos críticos para apoiar o indivíduo. 

Materiais / Links 
Plano de ação com Pequenas, Mensuráveis, Realizáveis, Realistas e ações escalonadas no tempo. 

 
 


