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1) BREVE INTRODUÇÃO AO PROJETO E LIGAÇÃO AO 

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

Em concordância com um estudo realizado por Patricia C. Broderick (2013), “o 

bem-estar emocional e social desempenha um papel fundamental” no sucesso 

escolar. A investigadora destaca o facto de o sucesso académico ser alcançado 

quando as competências cognitivas são postas em prática em conjunto com as soft 

skills como a autoconsciência, o autocontrolo, a persistência, a consciência social, o 

crescimento das relações, a autoconfiança, a empatia, a capacidade de inibir 

comportamentos sociais egocêntricos, impulsivos e/ou negativos. Está provado que 

os jovens que desenvolvem uma aprendizagem social e emocional (ASE) tem um 

maior sucesso académico. De facto, os adolescentes que têm um grande leque de 

competências sociais e que se encontram socialmente conscientes e percetivos 

são, muito provavelmente, socialmente competentes. As competências sociais e 

emocionais podem ajudar os jovens e gerir o stress, a definir objetivos e a planear o 

futuro, a perceber e a gerir emoções, estabelecer e atingir objetivos, sentir empatia 

pelos outros, a estabelecer e a manter relações positivas e a tomar decisões 

responsáveis. Para além disto, o contexto escolar é uma excelente oportunidade 

para trabalhar na consciência social e emocional e para praticar competências 

interpessoais à medida que os jovens vão aprendendo e crescendo.  

Com tudo isto, um dos principais focos do projeto I-YES é o programa de 

intervenção centrado nos jovens, cujo principal objetivo é ajudar os jovens a 

desenvolver competências sociais e emocionais. Com base em importantes 

descobertas feitas em estudos prévios, e a partir da análise dos dados recolhidos 

através dos questionários e grupos de foco I-YES, os parceiros de projeto criaram 

um Programa de Intervenção inovador. Como iremos ver, neste programa estão 

incluídas atividades de grupo e individuais baseadas em contextos reais e virtuais. 

O propósito deste programa de intervenção é a exposição e partilha de várias 

questões: um glossário para que exista um vocabulário comum, um resumo dos 

resultados do estudo (IO1), uma metodologia, a definição e a forma de 



 

Projeto I-YES „Improve your emotional skills” 

 Número do projeto: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 5 

implementação do programa (IO2), o procedimento (IO3), um conjunto de manuais 

para professores, formadores, estudantes e pais (IO4) e a plataforma online. 

Todos os documentos do projeto I-YES previamente nomeados irão encontrar-se 

disponíveis no website para descarregar de forma gratuita: http://www.iyes-

project.eu  

 

2) GLOSSÁRIO 

 

O projeto I-YES trabalha com uma terminologia específica exemplificada na 

seguinte tabela:  

Programa de Intervenção  O programa de Intervenção inclui atividades de 

formação individuais e/ou de grupo, dentro e/ou 

fora da sala de aula, e/ou atividades online. As 

atividades interativas individuais irão serão 

colocadas na plataforma virtual, sendo que os 

jovens terão acesso às mesmas de forma 

individual a partir de qualquer aparelho.  

Aprendizagem sócio emocional 

(ASE)  

Processo através do qual crianças e adultos 

adquirem e dão uso ao conhecimento, a atitudes 

e a competências necessárias para: (I) perceber e 

gerir emoções, (II) estabelecer e atingir objetivos 

positivos, (III) sentir e mostrar empatia em relação 

aos outros, IV) estabelecer e manter relações 

positivas, e (V) tomar decisões responsáveis. 

E-plataforma  O termo “e-plataforma” é o nome dado espaço 

online I-YES que contém atividades criadas para 

os formandos.   

 

http://www.iyes-project.eu/
http://www.iyes-project.eu/
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3) RELATÓRIO GLOBAL DA INVESTIGAÇÃO: RESUMO E 
CONCLUSÕES 

 

Em todos os países parceiros I-YES, foram realizadas diferentes pesquisas a 

partir de um método de investigação comum a todos. Estas pesquisas incidiam 

sobre as necessidades dos estudantes e dos professores/formadores a serem 

tomadas em consideração no Programa de Intervenção. As conclusões da pesquisa 

I-YES encontram-se destacadas no Relatório Global da Investigação (documento 

online “01 - Relatório da Investigação”)   

Uma análise dos dados qualitativos e quantitativos destaca que as maiores 

necessidades dos jovens e o que mais carecem se encontra englobado nos 

seguintes quatro processos emocionais e sociais:  

 Competências de autogestão;  

 Interesse pela escola; 

 Autoconsciência;  

 Bem-estar na escola. 

 

De acordo com o resultado da investigação, as competências sócio emocionais têm 

um impacto significativo ao nível de comportamentos e perceções no contexto 

escolar. O desenvolvimento de competências sociais e emocionais encontra-se 

associado a um aumento de atitudes positivas em contexto escolar (por exemplo: o 

aumento de interesse pela escola) e a uma redução das atitudes negativas em 

contexto escolar (por exemplo: faltar às aulas). As competências sócio emocionais 

que podem ter um grande impacto no desempenho escolar são, em princípio, a 

perseverança, o autocontrolo e a autoestima. Outros elementos que podem 

influenciar o sucesso académico são a capacidade de perceção do ambiente 

académico, o apoio parental e a postura dos professores.  

Com base nestas descobertas, o relatório sublinha a importância de atividades 

focadas em mais do que uma das competências sócio emocionais destacadas para 

que, assim, se trabalhe a capacidade de desenvolver, ensinar, identificar, utilizar e 

controlar as emoções.   
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O Relatório Global da Investigação I-YES providencia uma série de recomendações 

para o desenvolvimento do programa de intervenção e da estrutura da formação. O 

programa de Intervenção I-YES tem por finalidade a concretização dos objetivos 

acima mencionados, tendo em consideração as seguintes restrições:  

1. Especificar claramente a duração e objetivos do Programa de Intervenção;  

2. Esboçar uma sequência de atividades lógica: 

a. As duas primeiras atividades visam o desenvolvimento de uma base 

psicológica forte (exemplo: aprender mais sobre as emoções: 

exposição, problematização, debates, estudos de caso).  

b. As atividades seguintes irão abranger tanto atividades de grupo como 

individuais.  

c. As duas últimas atividades devem ser interativas realizadas na e-

plataforma; 

3. Iniciar e finalizar com uma avaliação para que se reflita sobre a concretização 

dos objetivos.  

 

O programa de Intervenção tem vindo a ser desenvolvido tendo em conta os 

resultados obtidos durante a pesquisa, envolvendo estudantes e 

professores/formadores.  

 

4) METODOLOGIA 
 

O Programa de Intervenção I-YES inclui atividades individuais e de grupo. O 

seu principal objetivo é aumentar as competências emocionais e sociais para, 

assim, ajudar os jovens a obter melhores resultados académicos, a melhorar 

comportamentos e atitudes (como, por exemplo, o aumento da motivação para 

aprender), a sentir um maior compromisso com a escola, a ter um melhor 

comportamento dentro da sala de aula e a sentir uma melhoria relativamente às 

dificuldades emocionais.  

Desta forma, o programa de intervenção irá ter atividades que podem ser divididas 

em três áreas centrais:  
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Primeira área: Esfera Pessoal (I) 

Segunda área: Esfera Interpessoal (II) 

Terceira área: Esfera Global (III) 

 

 

(i) A “área pessoal” foca-se, principalmente, na autoconsciência e na 

capacidade de regular as emoções pessoais. O objetivo estabelecido é o 

aumento de conhecimento acerca das diferentes emoções e das suas 

variadas formas para que, a partir daqui os jovens possam perceber e 

reconhecer os seus sentimentos. Os jovens estarão, também, mais 

conscientes das suas fraquezas e capacidades e irão ser capazes de 

identificar os seus interesses e valores. Consequentemente, os jovens 

serão capazes de dominar as suas emoções, lidar com o stress, controlar 

impulsos e suportar diversos obstáculos a fim de atingir um objetivo.   

(ii) As “competências interpessoais” incidem, principalmente, sobre o tema 

“indivíduos na sua relação com os outros”. Os principais objetivos são a 

habilidade de estabelecer e manter relações positivas e saudáveis com os 

outros baseando-se na cooperação, previsão, gestão e resolução de 

conflitos interpessoais de forma construtiva. O trabalho nesta área irá 

aumentar a capacidade de desenvolver a relação que se tem com os 

outros, sendo capaz de apreciar as semelhanças e as diferenças das 

pessoas e dos grupos. Irá aumentar, também, a capacidade de ver as 

coisas de outras perspetivas e de ser empático para com os outros, sendo 

capaz de ouvir os outros de forma atenta, prestar atenção à linguagem 

corporal, tentando não julgar à partida, cooperando com os outros, 
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considerando múltiplas perspetivas diferentes, negociando o compromisso 

(trabalho em equipa), desenvolvendo competências de resolução de 

conflitos…  

(iii) A "responsabilidade social face à comunidade" encontra-se associada 

à habilidade de tomar decisões tendo em conta fatores relevantes, 

incluindo padrões éticos aplicáveis, questões de segurança, avaliando e 

refletindo. O trabalho nesta área irá aumentar e desenvolver capacidades 

associadas a causas sociais culturais e ecológicas. Os jovens irão 

aprender a comportar-se de forma ética e serão mais sensíveis a questões 

sociais, culturais, económicas e ambientais. Os jovens que sentirem o 

peso da responsabilidade social irão dedicar-se mais à comunidade onde 

vivem e estudam, irão estar mais atentos ao que está a acontecer na 

comunidade e irão participar ativamente na resolução de problemas locais. 

É importante sublinhar que estas três áreas não se encontram cirurgicamente 

separadas em três polos diferentes. Pelo contrário, os jovens podem desenvolver as 

suas competências pessoais ao trabalhar na esfera social, desenvolvendo, ao 

mesmo tempo, o seu sentido de responsabilidade. Estas três áreas distintas 

encontram-se desenvolvidas desta forma por razões didáticas. No entanto, os 

aspetos pessoais, interpessoais, e sociais influenciam-se uns aos outros ao mesmo 

tempo, existindo, também, um impacto grande na aprendizagem emocional e social 

dos indivíduos.  

 

4.1) Primeira área: Eu – Esfera pessoal 
 

Tal como foi mencionado antes, esta atividade promove o desenvolvimento de 

duas competências específicas: autoconsciência e autogestão: 

“Autoconsciência: a habilidade de reconhecer as emoções e os pensamentos de 

outra pessoa de forma precisa e perceber a influência que estes têm no seu 

comportamento. Isto inclui a capacidade de avaliar os pontos fortes e limitações de 

alguém e de possuir um forte sentido de confiança e otimismo.  
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Autogestão: a capacidade de regular as emoções, pensamentos e comportamentos 

de uma forma eficaz em situações diversas. Isto inclui a capacidade de gerir o 

stress, controlar impulsos, auto motivação, e capacidade de estabelecer objetivos 

académicos e pessoais e trabalhar para os atingir.” (CASEL Guide 2015) 

As atividades desta secção visam o alcance dos seguintes objetivos: autoestima, 

capacidade de lidar com a rejeição por parte dos outros, assertividade, 

autoconfiança, autodisciplina e sentido de dever, autopromoção, noção dos timings, 

criatividade, ambição pessoal, perseverança, consistência e segurança, consciência 

emocional, gestão do stress e sentido de iniciativa.  

4.2) Segunda área: Os outros e Eu: – Esfera interpessoal 

Como já foi mencionado, estas atividades encontram-se focadas em duas 

competências específicas: consciência social e competências de relação. 

“Consciência social: a capacidade de ver as coisas de outra perspetiva e de criar 

empatia com pessoas provenientes de diferentes contextos e culturas, perceber as 

normas sociais e éticas e reconhecer o apoio e os recursos da família, da escola e 

da comunidade.  

Competências de relação: a habilidade de estabelecer e manter relações saudáveis 

e positivas com diversas pessoas e grupos. Isto inclui uma comunicação clara, uma 

escuta ativa, cooperação, a capacidade de resistir à pressão social inapropriada, de 

gerir o conflito de uma forma construtiva, e procurar e oferecer ajuda quando 

necessário...” (CASEL Guide 2015) 

Assim, o objetivo nesta área é trabalhar em competências que fomentem a escuta 

ativa, a empatia, a flexibilidade, a adaptabilidade, o respeito pelos outros, o trabalho 

em equipa, a libertação do preconceito, a escuta objetiva, a capacidade de 

persuasão, de analisar a situação, de solucionar problemas e de tomar decisões 

equilibradas. 
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4.3) Terceira área: Eu na comunidade – Esfera global 

Como foi antes mencionado, estas atividades incidem sobre competências 

relacionadas com a capacidade de tomar decisões responsáveis. 

“Capacidade de tomar decisões responsáveis: a habilidade de fazer escolhas 

respeitáveis e construtivas relativamente ao comportamento pessoal e às interações 

pessoais tendo em consideração padrões éticos, questões de seguranças, normas 

sociais, a avaliação realista das consequências de algumas ações, o bem-estar 

pessoal e o dos outros.” (CASEL Guide 2015) 

Sendo assim, esta área visa trabalhar em competências como a consideração pelos 

outros, a lealdade para com os outros, a honestidade, a consciência humana, o 

pensamento proativo, a capacidade de planear a longo prazo, o sentido de 

pertença, o pensamento conceptual, a atenção aos detalhes, a consciência do papel 

de cada um, e a capacidade de estabelecer objetivos que nos orientam. 

 

5) DEFINIÇÃO DO CURRÍCULO       

 
No início destas atividades, foi feito um esboço comum das principais linhas de 

orientação do programa de intervenção que foi partilhado pelos parceiros do projeto. 

O objetivo da parceria é criar um programa que aborde as principais necessidades 

destacadas pelos jovens e professores/formadores durante a investigação I-YES e 

que, para além disso, ajude os jovens a aumentar as suas soft skills de forma 

adequada.  

Assim, foi criada uma grelha das principais competências acima referidas que foi 

preenchida pelos parceiros de projeto, dando destaque a múltiplas soft skills 

desenvolvidas durante a realização de cada atividade. Nesta atividade de 

preenchimento da grelha os parceiros recolheram boas práticas que normalmente 

são utilizadas com os jovens. Isto levou a que se reunissem 54 atividades. 

Todas as atividades propostas foram analisadas e postas a par com uma lista de 

soft skills e competências importantes no combate ao fracasso académico. A lista de 
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competências foi criada com base na "Life skills education at schools", criada em 

1993 por WHO (World Health Organisation).  A lista de competências inclui as 

seguintes “10 competências fundamentais na vida”: autoconsciência, empatia, 

pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problemas, comunicação 

eficaz, relação interpessoal, lidar com o stress, lidar com as emoções. A partir desta 

lista, os parceiros I-YES criaram a sua própria listagem comum para, assim, 

desenvolver ou aumentar competências nos jovens à sua maneira.   

Para completar este programa de atividades, os parceiros criaram uma plataforma 

virtual a fim de mostrar aos jovens as competências básicas para a aprendizagem 

emocional e social. As lições interativas e com base na pesquisa previamente feita, 

encorajam os jovens a experimentar casos reais que os ajudam a desenvolver 

competências sociais de interação. Esta prática única e com base na pesquisa 

previamente feita, permite que os jovens entendam melhor os sinais sociais e as 

emoções e aperfeiçoem o seu processo de raciocínio a fim de melhorar o seu 

desempenho académico e a sua capacidade de interação com os seus pares. (ver 

página 19) 

A seguir, encontra-se a combinação feita entre as atividades consideradas, criadas 

e utilizadas pelos parceiros e as soft skills acima mencionadas: 
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in other 
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3.  

Developing 

trust 

1. learn to 

listen -

reproduce 

what 

learnt
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communicate 

effectively  
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1. Conflict 

resolution
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1. To set 

clear 

work/group 

aims 

2. to 

improve 

climate of 

cooperation

3. to take and 

share 

responsabilities

4. to 

increase 

group 
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to reach 
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5. to 

develop 
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5.  Empathy 6. Communication skills 

1. develop 

and foster 

self-

confidence

1. Diversity 

awareness

cultural 

awareness

skills related to personal skills skills related to relationship with the others skills related to the more widen contexts

7. Conflict management 8.  Team building
9.  Respect 

others
1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

Auto 

biography
X X

Blinds man 

bluff
X X X

Creation of a 

garden
X X X

Cooking 
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X X X

Group 

discussion 
X X X X

Realisation 

of a 

cooperative 

council of the 

trainees

X X X

Realisation a 

coopérative 

assessment
X X X

One-to-one 

conversation
X X

Valuing the 

experiential 

knowledge
X XX

France

X

X

X

X
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1. learn to 

listen -

reproduce 

what 

learnt

2. learn to 

communicate 

effectively  

ideas/proble

ms

1. Conflict 

resolution

2. 

Negotiation

1. To set 

clear 

work/group 

aims 

2. to 

improve 

climate of 

cooperation

3. to take and 

share 

responsabilities

4. to 

increase 

group 

motivation 

to reach 

the aims

5. to 

develop 

leadership

5.  Empathy 6. Communication skills 

1. develop 

and foster 

self-

confidence

1. Diversity 

awareness

cultural 

awareness

skills related to personal skills skills related to relationship with the others skills related to the more widen contexts

7. Conflict management 8.  Team building
9.  Respect 

others
1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

Perception X X
Painiting of 

pictures on 

landscapes
X X X

Roof gutter 

parcour
X X X X X X X

Dance with 

chairs
X X X X X X X X

Throw at 

numbers
X X X X X X X

Job Market X X

Job Market II X X
Job Market 

III
X X

Time 

management
X X X

Germany

X

X

X

X

X

X

X

X

The road to 

success
X X

We are all 

geniuses
X X

It's my life X X
Looking 

inside
X

Road trip X X X X
Push and 

pull
X

Presenting 

others
X

Picture this… 

story 

dialogues 
X

One, two, 

three
X X

Portugal

X
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Developing 
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effectively  

ideas/proble
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1. Conflict 

resolution

2. 

Negotiation

1. To set 

clear 

work/group 
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2. to 

improve 

climate of 
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3. to take and 

share 
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4. to 

increase 

group 

motivation 

to reach 

the aims

5. to 

develop 
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5.  Empathy 6. Communication skills 

1. develop 

and foster 

self-

confidence

1. Diversity 
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cultural 

awareness

skills related to personal skills skills related to relationship with the others skills related to the more widen contexts

7. Conflict management 8.  Team building
9.  Respect 

others
1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

Mirroring X X X
How are you 

?
X X

A journey 

throughout 

the sea of 

emotions

X X

Emotions 

snakes and 

ladders
X X

Circle time X X X X
Respect

Community 

Service
X

To give in or 

not to give in 

- That is the 

question!

X X X

You are my 

mirror
X X

Greece X

X
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resolution
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Negotiation

1. To set 
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and foster 
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7. Conflict management 8.  Team building
9.  Respect 

others
1. Emotional skills 2. Self-awareness

3. Self-

confidence
4. Strategic planning 

Plausible or 

impossible?
X

The thinking 

beyond 

feelings
X

The emotion 

wheel
X X

Emotional 

development 

needs
X X X

Emotion 

matching
X

Nurturing 

optimism
X

Emotional 

power of 

movies
X X X

Coping with 

anger
X X X

The power of 

humor
X X X

Romania

X

X

X

X
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Emotional 

circuit
X X X

My personal 

identity card
X

Letter to 

myself for 

the future

S,O,S, X X X X
Time 

management
X

Step by step X
Go for it! X X X X

Follow the 

leader
X

The 

stereotypes 

map

X

Italy

X

X

Découvrir le 

monde des 

émotions
X X

Communica-

tion
X X

Respect des 

autres

Activités 

en lignes

X
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6) O Programa de Intervenção 
 

Para validar este programa de intervenção e o seu impacto, foi realizado um 

procedimento de experimentação e de avaliação. Depois da análise de atividades 

diferentes do programa de Intervenção, os parceiros identificaram um conjunto de 6 

atividades a ser testado. A ideia é testar 3 atividades comuns que devem ser 

igualmente testadas em todas as organizações da parceria. Para além destas 3 

atividades comuns, após uma avaliação interna, todos os parceiros devem 

identificar 3 atividades que vão ao encontro das suas necessidades, objetivos e 

propósitos. Em acréscimo a estas 6 atividades, os parceiros testaram três atividades 

online. O objetivo foi o de testar e comparar a eficácia do Programa de Intervenção 

entre os jovens das diferentes organizações parceiras e dar a cada organização a 

oportunidade de identificar as atividades que mais se adequam às suas 

necessidades específicas. 

3 atividades comuns internacionais 

3 atividades específicas nacionais 

3 atividades online 

Os parceiros identificaram as 3 atividades comuns internacionais:  

Organização Nome da atividade País de origem 

Todos os parceiros 

Europeus 

O circuito emocional Itália 

Mercado de trabalho Grécia 

Uma jornada através do 

mar das emoções 
Alemanha 

 

Depois, cada parceiro selecionou três atividades específicas: 

Organização Nome da atividade País de origem 

IDF 

França 

Pintar paisagens Alemanha 

A estrada para o sucesso Portugal 

Lidar com a raiva Roménia 
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Organização Nome da atividade País de origem 

CJD 

Alemanha 

Cultivar o otimismo Roménia 

O jogo da Glória Grécia 

O mapa dos estereótipos Itália 

 

Organização Nome da atividade País de origem 

Civiform 

Itália 

Autobiografia França 

A Estrada para o sucesso 

/ Gestão de tempo 
Portugal / Alemanha 

Conversa a dois / É a 

minha vida 
França / Portugal 

 

Organização Nome da atividade País de origem 

ISQ 

Portugal 

Gestão de tempo Itália 

O poder emocional dos 

filmes 
Roménia 

O bluff do cego França 

 

Organização Nome da atividade País de origem 

Best Cybernetics 

Grécia 

Carta para o eu do futuro Itália 

Plausível ou impossível Roménia 

Road trip Portugal 

 

Organização Nome da atividade  País de origem 

UPM 

Roménia 

Carta para mim no futuro Itália 

Autobiografia França 

A estrada para o sucesso Portugal 

 

 

Finalmente, criaram as três atividades online: 

Organização Nome da atividade País de origem 

Todos os parceiros Descobrir o mundo das Consórcio I-YES 
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europeus emoções 

Comunicação Consórcio I-YES 

O respeito Consórcio I-YES 

 

Foi posto em prática um procedimento de avaliação com o objetivo de medir o 

impacto do programa de intervenção nas competências emocionais dos jovens. Os 

formandos e os formadores que participaram nesta experiência preencheram um 

questionário a fim de avaliar o impacto do programa. Os resultados desta 

experiência encontram-se no relatório de avaliação (O3). 

 Os formadores de cada centro de formação participaram numa formação 

online relativa à implementação do programa de intervenção e do processo de 

avaliação. Os formadores foram sensibilizados para a importância das 

competências emocionais (apresentação do estudo realizado), treinados para pôr 

em práticas as três atividades comuns internacionais (apresentação do programa de 

intervenção) e treinados no processo de avaliação (apresentação do procedimento e 

questionários). 

Para o piloto do programa de intervenção previu-se o envolvimento de cerca 

de 200 estudantes. Os quais, no final do mesmo, irão receber um certificado e um 

livreto das competências sócio emocionais.  

 

7) COMUNIDADE VIRTUAL / E-PLATAFORMA  

 

7.1) Introdução  

O objetivo da e-plataforma do projeto I-YES é mostrar aos jovens quais são as 

competências fundamentais para a aprendizagem social e emocional. As lições 

interativas baseadas na pesquisa fazem com que os jovens experimentem casos 

reais, permitindo que adquiram competências emocional e sociais adequadas. Esta 

prática única e com base em casos reais faz com que os jovens ganhem uma maior 

consciência relativamente a questões emocionais e sociais e desenvolvam o seu 

processo de raciocínio, levando a uma melhoria no seu desempenho académico e a 

uma interação com os pares mais bem-sucedida.  
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A e-plataforma do projeto I-YES tem um ambiente de aprendizagem seguro e 

familiar com o objetivo de dar aos jovens a oportunidade de se tornarem mais 

competentes a nível social e emocional e de interagirem socialmente de uma forma 

bem-sucedida. 

O programa e-learning I-YES aborda, principalmente, três competências chave:  

- Identificação e gestão das emoções   - Comunicação - Respeito pelos 

outros 

Alguns dos benefícios da ferramenta I-YES e-learning incluem o desenvolvimento 

de competências 17 importantes: 

- Conhecer e perceber os sistemas de emoções, 

- Nomear emoções e aumentar o vocabulário acerca de tópicos relacionados 

com a Aprendizagem Sócio Emocional (ASE), 

- Identificar emoções a partir de expressões verbais e não verbais, 

- Desenvolver a capacidade de estar atento aos sentimentos de uma pessoa e 

expressar/nomear os mesmos, 

- Estar consciente da diversidade de reações e daquilo que gera emoções 

diferentes, 

- Perceber que as emoções variam na sua natureza e intensidade dependendo 

das situações, momentos e pessoas, 

- Aprender a gerir as próprias emoções e a perceber as emoções dos outros     

- Perceber os conceitos principais na comunicação, 

- Identificar os obstáculos na comunicação, 

- Desenvolver a escuta ativa e a assertividade, 

- Perceber melhor os outros, 

- Resolver problemas e lidar com conflitos, 

- Apoio interpessoal, 

- Apreender a noção de respeito e de conceitos que advenham do mesmo, 

- Compreender o impacto que o respeito tem nos sentimentos, 

comportamentos e nas competências, 

- Melhorar a compreensão nas relações, 

- Melhorar a capacidade de aceitação dos outros e das suas diferenças, 
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- Melhorar a comunicação na partilha de emoções e sentimentos. 

7.2) Características da e-plataforma 

A investigação I-YES realizada em todos os países parceiros, onde se incluem 

os questionários online, os focus groups, bem como as reuniões entre os parceiros 

de projeto resultaram na seguinte lista de características importantes para a e-

plataforma:  

a. Design   

 MODERNO, FÁCIL DE NAVEGAR 

Auto direcionado, resposta rápida e utilização prática. Fácil e rápido para 

encontrar informação.  

 VISUALMENTE ATRATIVO 

Desenvolvido a partir da utilização de um web design de resposta rápida, que 

fornece uma visão otimizada e uma experiência de interação – leitura fácil e 

navegação com um mínimo de redimensionamento, panorâmica e scrolling - 

a partir de uma variedade de aparelhos (computadores, tablets, Smart 

Phones, telemóveis, projetores).  

b. Ferramentas 

 CALENDÁRIO  

O calendário exibe o curso, os eventos de formação do grupo e/ou formando, os 

prazos do quiz e dos trabalhos, conversas pelo chat e outros eventos do curso. 
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 GESTOR DE FICHEIROS  

A plataforma facilita ao professor a apresentação dos materiais aos seus 

estudantes. Estes materiais podem assumir a forma de ficheiros como 

documentos processados no word ou slideshows 

 

 EDITOR DE TEXTO SIMPLES E INTUITIVO 

O professor pode formatar o texto e adicionar imagens ou outro tipo de ficheiros 

através de um editor que funciona em todos os browsers da web e aparelhos. 
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 FERRAMENTAS INTERATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIÁLOGO  

A e-plataforma permite o diálogo entre os estudantes através de um chat e de 

um fórum para discussões sobre o tema.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GLOSSÁRIO  

Utilizado para atividades de 
aprendizagem que recolham 
recursos ou apresentem 
informação 

QUIZZES 

Utilizados para avaliar a 
aprendizagem, formativos 
ou de sumarização 

ADICIONAR FICHEIROS 

Carregar um documento 
(Word Document / Power 
Point /PDF)  

ADICIONAR RECURSO WEB 

Link para uma página web 

WIKI 

Criação de página 
colaborativa – Adicionar um 
conjunto de páginas web 
que qualquer um pode 
editar 

TRABALHOS 

Permitem que os 
professores avaliem e 
comentem os ficheiros 
carregados e os trabalhos 
feitos online e offline. 

FERRAMENTAS COLABORATIVAS 

CHAT 

Permite que os 
participantes tenham 
discussões em tempo 

real. 

 

FORUM DE DEBATE  

Permite que os 
participantes manifestem 
as suas ideias sobre as 
atividades: debates de 

turma, recolha de 
informação, – 

discussões orientadas. 
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 Permite que os participantes tenham conversas em tempo real 

 Permite que os participantes façam variadas atividades 

⃰ O fórum de discussão facilita discussões entre estudantes e professores. 

Permite que haja uma troca de ideias, sendo possível publicar comentários. 

 

 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

Os alunos e os professores podem acompanhar o progresso ou a conclusão dos 

módulos a partir de uma variedade de opções existentes para monitorizar 

atividades individuais ou recursos, bem como ao nível do curso.  

Existe um grande número de relatórios disponíveis nos módulos para auxiliar o 

professor na monitorização do progresso dos seus estudantes.  

 

 CERTIFICADO DO MÓDULO 

Os formandos podem descarregar o Certificado de Participação em formato PDF 

após realizado o curso.  

 

7.3) Perfis ao entrar na plataforma - 5 níveis de acesso  

A entrada na plataforma pode ser feita com um perfil mais abrangente ou mais 

restrito, dependendo do papel pretendido:  
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 Convidado/Visitante: entrada na plataforma ao 

aderir ao sistema. 

 Formando: tem um login e tem acesso ao curso 

I-YES criado pelos formadores.  

 Formador: tem um login e pode comunicar com 

os formandos. O formador pode, ainda, publicar 

o seu plano de formação. 

 Administrador: pode aceder à plataforma e criar utilizadores. 

 Super administrador: responsável pela administração de todo o sistema 

 

7.4) Principais áreas da plataforma  

 
Ao fazer login os jovens encontram um PAINEL com as 3 áreas centrais 

direcionadas para o desenvolvimento das 17 competências-chave. 

 

ÁREA DOS FORMANDOS 

Comentários gerais 

 3 atividades de aprendizagem para explorar: 

Esfera pessoal: Emoções 

Esfera interpessoal: Comunicação 

Esfera global: Respeito pelos outros 

•Super Administrador  

  
•Administrador / Parceiro  

  
•Professor/Formador   

•Formando  

•Convidado/Visitante   
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 Cada atividade de aprendizagem inclui as seguintes funções:  

Pontos de 

discussão  

Uma boa forma de começar a discussão sobre as 

competências. Aqui encontra pontos de discussão para lançar 

um tópico, fornecendo, ao mesmo tempo, informação, 

atividades online, recomendações e recursos adicionais.  

 

Cenário 
O programa tem cenários de jogo que tornam esta plataforma 

numa plataforma de aprendizagem experiencial. Os cenários 

I-YES levam os formandos a experienciar situações reais que 

podem muito bem acontecer na vida do dia-a-dia, 

promovendo, desta forma, o desenvolvimento emocional e 

social. Através de um processo de facilitação por parte dos 

professores, os jovens podem dialogar acerca das 
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competências e interiorizar os conceitos. 

 

Estratégias de 

aprendizagem  

Estratégias que, depois de experimentar o cenário, dão aos 

jovens a oportunidade de perceber melhor como podem lidar 

com questões semelhantes. 

 

Guia do professor Cada competência tem uma guia que fornece uma visão geral 

acerca da competência. O Guia da Competência dá aos 

formadores e aos jovens uma visão geral relativamente às 

competências e à sua importância. Fornece estratégias para 

que os professores e os alunos conheçam e dominem a 

competência em casa e na sala de aula.  
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Atividades a 

realizar 

Cada competência tem uma variedade de atividades 

interativas para reforçar o conceito e as atividades realizadas 

em sala de aula: 

- Atividades de arrastar e soltar  

 

 

 

- Questões de escolha múltipla 

 

- Atividades de correspondência  
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- Preencher os espaços 

 

 

 

- Preencher os espaços (com múltiplas opções)  
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ÁREA DO FORMADOR 

PLANO DA AULA 

Cada atividade de aprendizagem compreende um plano de aula direcionado só para 

os formadores que fornece uma descrição detalhada do curso de instrução e um 

“percurso de aprendizagem” para a aula que ocorre na sala de aula e/ou na e-

plataforma.  

O plano da aula serve de guia para o professor, podendo pô-lo em prática em sala. 

Inclui objetivos de aprendizagem (o que é suposto os jovens aprenderem), a forma 

como se irão alcançar os objetivos (o método, procedimento), e uma forma de medir 

o quão bem o objetivo foi cumprido. 

GUIA DO PROFESSOR 

Cada competência tem um guia correspondente que dá ao professor uma visão 

geral acerca da competência. Inclui, ainda, estratégias para o professor e para o 

aluno.  

APRENDE PARA PARTILHAR  

Esta parte da plataforma contém todos os planos das diferentes lições e das 

atividades correspondentes à estrutura estabelecida pelo programa de intervenção 

(O2). Os alunos aprendem melhor quando se dá uma oportunidade de trabalhar de 

forma auto direcionada e quando a questão é relevante para as suas necessidades. 

Por esta razão, o curso virtual I-YES está estruturado de forma a que os estudantes 

possam realizar qualquer plano de aula que seja do seu interesse.  

PARTILHA E CRIAÇÃO DA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO  

Os professores irão ser capazes de criar o seu plano de aula ao publicarem os seus 

materiais na plataforma.  

 Publicar um plano de aula  

 Para publicar um curso, os utilizadores da plataforma têm, primeiro, de iniciar 

a sessão. A fim de assegurar a transparência e a otimização do motor de pesquisa, 

ao publicar o curso, deverão ser fornecidas as seguintes especificações:  
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 Ir para os cursos 

 Esta secção da plataforma pode ser preenchida com planos de aula 

desenvolvidos pelos professores quando tenham completado as atividades online e 

preparado o seu conhecimento para ser posto em prática num formato de partilha.  

O aspeto mais importante desta secção da plataforma é o ser auto direcionado e 

fácil de utilizar. A informação é acessível e fácil de encontrar. Permitindo a pessoas 

diferentes pesquisar e encontrar informação de maneira diferente, a plataforma 

faculta informação de três formas distintas:  

 1 Botão de pesquisa 

 O botão de pesquisa permite que os visitantes da plataforma procurem a 

partir de palavras-chave. Na secção de PARTILHA da plataforma, é pedido a quem 

quer partilhar informação que forneça palavras-chave quando publicam a sua 

formação. Na secção de APRENDIZAGEM acontece o mesmo. O botão de 
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pesquisa permite que o visitante da plataforma encontre o curso de formação que 

procura de uma forma rápida e fácil.   

 2 Temas principais 

 Outra categoria de visitantes é aquela em que querem aprender alguma 

coisa, mas não estão certos daquilo que querem aprender. Por isso mesmo, 

precisam de ficar inspirados. O facto de visitarem a plataforma irá dar-lhes algumas 

ideias: ao ser-lhes dada a oportunidade de escolher um tópico principal e de 

navegar através de todas as atividades de formação permite que eles encontrem o 

que procuram.  

 3 Pesquisa avançada 

 A área da pesquisa avançada com uma função de filtro permite que os 

visitantes da plataforma realizem uma pesquisa de forma estruturada. No entanto, é 

necessário ter consciência de que a função de filtro irá filtrar informação 

principalmente a nível de linguagem, tópicos principais e subtópicos.  

7.5) Informação tecnologia da e-plataforma   

 

Linguagem programada  PHP: A linguagem específica explora ao máximo as 

novas tecnologias e fornece um alto apoio em 

algumas questões como: apoio multilingue (UTF-8), 

e-mail, Gestão de Ficheiros, transferência... 

Base de dados MySQL (última versão): Esta base de dados é 

potente, moderna e pode ser transferida facilmente. 

Apoio de todos os browsers e 

apoio multiplataforma 

Bootstrap 3x: Compatibilidade com múltiplos 

aparelhos (telefones, tablets, PC, projetores) e 

ainda fornece várias ferramentas (Painéis, Botões, 

tabulações e espaçamentos, Modelos, Navegação 

estruturada, Blocos de citações, Barras de 

progressão, Barras de navegação, Alertas, 

Paginação e aplicações (Google maps, 

Questionários-E, Gestores de ficheiros, Gráfico e 

estatísticas, Tabelas dinâmicas…). 
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PESQUISA na base de dados Feita rapidamente (apoio AJAX e JQuery) 

Sistema de gestão de 

aprendizagem  

MOODLE 

Software para a criação de 

materiais  

Adobe Captivate  
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ANEXOS 

 

Lista de atividades 

 

ITÁLIA 

1. Carta para mim no futuro 

2. Meu cartão de identidade pessoal 

3. Gestão de tempo 

4. Segue o líder 

5. S.O.S 

6. Circuito emocional 

7. Passo a passo 

8. Vai em frente! 

9. O mapa dos estereótipos 

 

ALEMANHA 

1. Perceção 

2. Pintar paisagens 

3. Gestão de tempo  

4. Dança com cadeiras 

5. Parkour 

6. Atirar números 

7. Mercado de trabalho 

8. Mercado de trabalho II 

9. Mercado de trabalho III 

 

FRANÇA 

1. Autobiografia   

2. Conversa a dois 

3. Bluff do cego 

4. Criação de um jardim 

5. Atividade de culinária 

6. Grupo de discussão 

7. Conselho cooperativo de formandos 

8. Valorizar o conhecimento empíricos dos formandos promovendo 

aprendizagem coletiva  

9. Formulário de formadores, formandos e profissionais 
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PORTUGAL 

1. Somos todos génios 

2. Puxa e empurra 

3. Apresentar os outros 

4. Estrada para o sucesso 

5. Imagina isto... diálogos com história 

6. É a minha vida 

7. Road trip 

8. Olha para o teu interior 

9. Um, dois, três 

 

GRÉCIA 

1. Como estás? 

2. Ceder ou não ceder – Eis a questão!      

3. Tu és o meu espelho 

4. Serviço comunitário 

5. Hora do círculo 

6. Jogo da glória 

7. Respeito 

8. Uma viagem pelo Mar das Emoções 

9. Macaco de imitação 

 

ROMÉNIA 

1. Plausível ou impossível? 

2. Pensamento além dos sentimentos 

3. A roda das emoções 

4. Desenvolvimento das necessidades emocionais 

5. Correspondência de emoções 

6. Cultivar o otimismo 

7. Poder emocional dos filmes 

8. Lidar com raiva 

9. O poder do humor 
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Gestão do Tempo 

Título Gestão do Tempo 

Tipologia da atividade Atividade individual e de grupo 

Tema Literacia  

Competência Social  Reconhecer a importância do líder - assumir a responsabilidade 

de melhorar a situação  

Duração  1 hora 

 

Descrição 

A atividade tem como objetivo aumentar a consciencialização sobre a importância do tempo 

dedicado às atividades quotidianas.  

Preparação  

O formador deve preparar cópias com a lista das atividades "a fazer", a lista de atividades 

semanais, a tabela de atividades importantes / não importantes, urgentes / não urgentes. 

Objetivos da sessão  

O objetivo desta atividade é ajudar os formandos a perceber o que tem mais importância 

para eles, saber qual o seu papel, os seus objetivos, aprender a controlar o tempo, a 

planear o tempo, estabelecer os prazos nas atividades em que estão envolvidos. 

O objetivo específico é ajudar os alunos a aprender a: 

1. Listar as suas prioridades para cada dia, 

2. Dar prioridade às tarefas mais importantes, 

3. Estabelecer metas realísticas, 

4. Ter noção do tempo, 

5. Minimizar as interrupções, 

6. Evitar ficar assoberbado, 

7. Fazer pausas temporárias, 

8. Atingir o objetivo, 

9. Delegar atividades. 

Atividades de aprendizagem: 

Gestão do Tempo 

O formador pede aos formandos para preencherem uma lista diária dos afazeres e um 

horário semanal das atividades que normalmente têm. Os formandos devem fazer uma lista 

com todas as atividades que têm e as que gostariam de fazer. Depois os formandos devem 

olhar para toda a lista e sublinhar as mais importantes e que têm mesmo de ser feitas de 
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acordo com o tempo que têm.  

Recursos: 

 Folha com a lista de atividades diárias  

 Folha com a tarefa de gestão do tempo / exemplo de horário seminal  

 Folha com tabela de atividades importantes / não importantes – atividades urgentes 

e não urgentes 

Sugestão para o formador 

O formador deve explicar cuidadosamente as tarefas aos formandos. A atividade deve ser 

organizada numa sessão/aula (2 horas) mas depois deve ser continuada pelos próprios 

formandos e controlada pelo formador por pelo menos um mês.  
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EXERCÍCIO DE GESTÃO DO TEMPO 

Primeiro, classifica cada um dos itens de acordo com o seu grau de importância para ti. (1) sendo o 
mais importante. 
De seguida, aponta o número de horas que estimas gastar por semana a fazer cada atividade.  
Por fim, passa a próxima semana a controlar o número de horas que realmente gastas a fazer cada 

atividade.  Isto vai permitir que avalies a diferença na perceção de quanto tempo tu realmente 

gastas nas atividades em comparação com o que achavas que gastavas. Isto vai-te permitir que 

reflitas sobre o assunto e tenhas mais controlo do teu tempo! 

 

Classificação     Horas estimadas  Horas efetivas 

  Ter formação /aulas         

  Estudar/Ler           

  Dormir ou fazer sestas          

  Comer e/ou cozinhar           

  Casa de banho/Duche/Higiene        

  Limpar o quarto/a casa          

  Igreja/Atividades religiosas        

  Tempo c/ amigos/namorado(a)        

  Exercício          

  Voluntariado          

  Trabalho          

  Liderança/Grupos         

  Hobbies/Filmes/Diversão        

  Tempo em família          

  Compras/Shopping         

  Tempo livre no quarto/casa         

  Outro           

  Outro           

   TOTAL HORAS:        
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Ficha do Tempo Gasto  
 

Utiliza esta folha para registar o número de horas que tu gastas em cada atividade.  Deves ser 

honesto para com as tuas atividades. Não há resposta certa ou errada! 

 Sáb. Dom. Seg. Ter. Quar. Quin. Sex. 

Ter formação /aulas        

Estudar/Ler        

Dormir ou fazer sestas        

Comer e/ou cozinhar        

Casa de banho/Duche/Higiene        

Limpar o quarto/a casa        

Igreja/Atividades religiosas        

Tempo c/ amigos/namorado(a)        

Exercício        

Voluntariado        

Trabalho        

Liderança/Grupos        

Hobbies/Filmes/Diversão        

Tempo em família        

Compras/Shopping        

Tempo livre no quarto/casa        

Outro_______________________        

Outro_______________________        
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Circuito Emocional  

Título Circuito Emocional 

Tipologia da atividade Atividade de Grupo  

Tema  

Competência Social  Autocontrolo interno, escuta cuidadosa, sensibilidade para com 

os outros, empatia 

Duração  60 minutos 

 

Descrição  

O Circuito Emocional é um conjunto de diferentes atividades com o objetivo de desenvolver 

a dimensão sócio emocional através de um momento experiencial prático.  O circuito é 

composto por 4 ações sequenciais e uma fase de reflexão final.   

Preparação   

O Circuito Emocional pode ser implementado numa sala de formação sem requisitos 

especiais.  

Objetivos da sessão 

O Circuito Emocional promove atividades onde os formandos devem melhorar o 

relacionamento cooperativo ao realizar tarefas lúdicas. O objetivo é promover um ambiente 

de confiança e respeito mútuo, no qual os membros se sintam seguros e confortáveis, 

expressando opiniões e sentimentos. 

Atividades de Aprendizagem: 

O Circuito Emocional engloba 5 atividades:  

A teia de aranha: um contacto inicial entre os participantes  

Os formandos formam um círculo e um dele apresenta-se, dizendo o seu nome e 

qual o país onde gostaria de viver. O formando que está a falar segura a 

extremidade de um fio, e de seguida, passa o novelo a outro formando que continua 

com o jogo. Depois de algum tempo criam uma rede, semelhante a uma teia de 

aranha. 

Retratos ao espelho: estar em contacto com os outros  

Os formandos formam pares e sentam-se frente a frente, com uma folha e uma 

caneta por pessoa. O objetivo é desenhar a pessoa que está à frente, nunca olhando 

para a folha de papel onde estão a desenhar.  
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O jogo dos cegos: facilitar a confiança nos pares 

Os formandos juntam-se em pares e um deles faz papel de orientador que guia o 

“cego”, um formando vendado, pela sala em silêncio. Uma opção alternativa é com 

um guia “coxo”, um formando a saltitar só num pé.  

Tapete voador: facilitar a confiança no grupo 

Deve haver um tapete no chão. Os formandos à vez, familiarizam-se com o tapete 

voador. Inicialmente, escolhem a melhor posição para conduzir o tapete, depois 

contam aos outros o que veem no horizonte e finalmente descrevem para onde 

gostariam de voar. 

Avaliação circular: partilhar a experiência com o grupo 

Os formandos formam um círculo. Cada participante vai, por sua vez, ao centro do 

círculo e partilha a sua opinião e avaliação das 4 atividades. Os outros colegas 

reagem às suas afirmações aproximando-se (se concordarem) ou afastando-se do 

colega (se discordarem). A distância para com o formando que está no centro do 

circulo, demonstra o nível de concordância com a opinião do aluno. Os formandos 

que se abstêm ficam parados e viram as costas ao colega no centro, que deve 

observar a posição de todos formandos.  

Recursos: 

- Fio  

- Papel e caneta  

- Venda  

- Tapete/lençol/cobertor  

Sugestão para o formador  

- Ficar fora: observar e avaliar o que os alunos fazem, não participar do processo; 

- Ajudar a resolver os problemas  

- Ter atenção à complexidade do jogo e adaptá-lo à situação 
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Mercado de Trabalho  

Título Mercado de Trabalho 

Tipologia da atividade Individual 

Tema Formação Social  

Competência Social  Viver em Sociedade: 

Conhecer as estruturas da sociedade, e explorar o Mercado de 

Trabalho como um exemplo e uma importante parte dessas 

estruturas 

Duração  30 Minutos 

 

Descrição 

Os jovens devem interiorizar o que podem alcançar no futuro quando completarem a sua 

formação profissional.  

O que acontece no mercado de trabalho? Através da perceção desta questão devem obter 

conhecimento sobre possíveis problemas e o que pode ser feito para os evitar. 

Haverá um foco na importância da aprendizagem de várias soft skills que são tão 

importantes quanto as suas competências específicas do assunto. 

Preparação 

Impressão da Folha de Trabalho 1 

Objetivos da sessão 

O objetivo geral desta atividade é a integração dos jovens na sociedade pelo seu trabalho. 

Eles devem interiorizar a importância de ter um emprego, com isso, aprenderão que o 

trabalho é uma parte importante da vida normal numa sociedade ocidental e que o trabalho 

é algo que fortalece a sua própria posição nessa sociedade. 

Os significados específicos atribuídos por cada um e os motivos pessoais em relação a um 

trabalho podem fazer parte da atividade. 

Atividades de Aprendizagem: 

- A minha casa (Folha de Trabalho 1): 

Os jovens preenchem a folha de trabalho, que será explicada antes. Esta folha é um 

espaço onde podem escrever acerca dos seus pensamentos e visão de futuro.  

 

Recursos: 
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Folha de Trabalho 1  

Sugestão para o formador  

Deve ser dado o espaço suficiente para os jovens poderem partilhar a sua visão de futuro. 

 

 

Mercado de Trabalho (Follow Up 1) 

Título Mercado de Trabalho (Follow Up 1) 

Tipologia da atividade Individual, Grupo 

Tema Formação Social  

Competência Social  Soft Skills 

 

Duração  30 Minutos 

 

Descrição 

Os jovens devem interiorizar o que podem alcançar no futuro quando completarem a sua 

formação profissional.  

O que acontece no mercado de trabalho? Através da perceção desta questão devem obter 

conhecimento sobre possíveis problemas e o que pode ser feito para os evitar. 

Haverá um foco na importância da aprendizagem de várias soft skills que são tão 

importantes quanto as suas competências específicas do assunto. 

Preparação 

Pesquisa de dados relevantes, estatísticas sobre as qualificações do mercado de trabalho 

Objetivos da sessão 

O objetivo geral desta atividade é a integração dos jovens na sociedade pelo seu trabalho. 

Eles devem interiorizar a importância de ter um emprego, com isso, aprenderão que o 

trabalho é uma parte importante da vida normal numa sociedade ocidental e que o trabalho 

é algo que fortalece a sua própria posição nessa sociedade. 

 

Os significados específicos atribuídos por cada um e os motivos pessoais em relação a um 

trabalho podem fazer parte da atividade. 



 

Projeto I-YES „Improve your emotional skills” 

 Número do projeto: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 47 

Atividades de Aprendizagem: 

- Sessão sobre qualificações importantes para o mercado de trabalho:  

Uma sessão sobre as qualificações mais importantes para o mercado de trabalho 

(utilizando um estudo, estatísticas, etc.) deve ensinar os jovens que as soft skills são 

importantes no mercado de trabalho. 

 

Recursos: 

Estudos, estatísticas sobre as qualificações mais importantes para o mercado de trabalho 

(escolhidas pelo formador) 

Sugestão para o formador 

Deve ser dado o espaço necessário para que os jovens possam falar sobre as suas 

experiências em relação ao mercado de trabalho e a importância das soft skills. 

 

 

Mercado de Trabalho (follow up 2) 

Título Mercado de Trabalho (follow up 2) 

Tipologia da atividade Grupo, individual 

Tema Formação Social  

Competência Social  Soft Skills + conhecimento sobre as estruturas relevantes da 

sociedade, utilizando o mercado de trabalho como exemplo e 

parte importante desta estrutura.  

 

Duração  30 Minutos 

 

Descrição 

Os jovens devem interiorizar o que podem alcançar no futuro quando completarem a sua 

formação profissional.  

 

O que acontece no mercado de trabalho? Através da perceção desta questão devem obter 

conhecimento sobre possíveis problemas e o que pode ser feito para os evitar. 

 

Haverá um foco na importância da aprendizagem de várias soft skills que são tão 
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importantes quanto as suas competências específicas do assunto. 

Preparação  

Impressão das Folhas de Trabalho 2 

Objetivos da sessão 

O objetivo geral desta atividade é a integração dos jovens na sociedade pelo seu trabalho. 

Eles devem interiorizar a importância de ter um emprego, com isso, aprenderão que o 

trabalho é uma parte importante da vida normal numa sociedade ocidental e que o trabalho 

é algo que fortalece a sua própria posição nessa sociedade. 

 

Os significados específicos atribuídos por cada um e os motivos pessoais em relação a um 

trabalho podem fazer parte da atividade. 

Atividades de Aprendizagem: 

- Porquê trabalhar? (Folha de trabalho 2) 

Cada jovem preenche as suas razões porque quer trabalhar. Depois, discutem os 

resultados e, se possível, atribuem as razões a categorias específicas (por exemplo: 

materialismo, posição na sociedade, responsabilidades, etc.) 

Recursos: 

Folha de Trabalho 2 

Sugestão para o formador 

Deve ser dado o espaço necessário para que os jovens possam falar sobre as suas 

experiências em relação ao mercado de trabalho e a importância das soft skills. 
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Bluff do Cego 

 
Título Bluff do cego 

Tipologia da atividade Atividade Coletiva  

Tema Formandos e formadores  

Competência Social  Aprender a confiar, 

ouvir os outros. 

Duração  1 hora 

 

Descrição  

Permitir que o formando aprenda a conhecer melhor o outro, a ajudar o outro a superar-se, 

se possível esta atividade deve ser realizada ao ar livre. 

Processo 

Durante uma visita de estudo no início da formação, os formandos e formador podem fazer 

esta dinâmica do Bluff do Cego (atividade lúdica) 

Objetivos da sessão  

 

Um dos membros do grupo deve estar de olhos vendados e deve mover-se até encontrar 

uma pessoa e adivinhar quem é. 

É aconselhável jogar numa área sem obstáculo, além disso, os jogadores não se devem 

afastar demais, caso contrário, o jogo é muito longo. 

Atividades de Aprendizagem: 

 

O formador dá as regras e os formandos devem estar atentos. Depois podem iniciar 

atividade: 

Um formando está vendado e os outros jogadores ficam próximos e em seu redor, em 

movimento e a falar. O jogador vendado tenta encontrá-los.   

O formando vendado deve apanhar um dos colegas. Uma vez apanhado, o formando não 

se pode mexer mais e o formando vendado deve tentar adivinhar quem é o colega usando 

as mãos.  

Se o formando vendado conseguir identificar o colega que apanhou, dá-lhe a venda e os 

papéis invertem-se. 

Se ele se enganar, o formando apanhado pode voltar ao jogo, e o jogador vendado deve 

continuar a tentar apanhar algum colega (o mesmo ou outro) até adivinhar quem é. 



 

Projeto I-YES „Improve your emotional skills” 

 Número do projeto: 2015-1-FR01-KA202-015115 

 

 

 50 

Recursos: 

Um espaço amplo/exterior sem obstáculos 

Uma venda/ lenço para cobrir os olhos 

Sugestão para o formador 

O formador deve explicar com clareza e precisão as instruções aos formandos e deixá-los 

jogar. 
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Uma viagem pelo MAR DAS EMOÇÕES  
 

Título Uma viagem pelo MAR DAS EMOÇÕES  

Tipologia da atividade Grupo 

Tema  

Competência Social  Empatia; identificar os sentimentos; autoaceitação; 

lidar com o stress/medo  

Duração   30 minutos  

 

Descrição  

Estudos recentes comprovam a relação entre inteligência emocional e aprendizagem 

efetiva. Não importa de onde as pessoas vêm, o Linguagem das Emoções é a mais rica 

de todas e uma das melhores maneiras de se comunicar entre nós.  

Objetivos da sessão 

Estar consciente de diferentes emoções e ser capaz de explicá-las. 

Entender que todas as emoções são positivas porque somos o que somos de acordo com 

o que sentimos. 

Aprender a falar sobre nossas emoções sem medo. 

Para ajudar a que outras pessoas nos escutem e empatizem connosco.  

Atividades de Aprendizagem: 

Os participantes sentam-se num círculo. 

Colocam-se os papéis (ilhas) virados para baixo no centro do círculo. 

Um a um, os participantes levantam-se e colocam-se ao lado de uma ilha. Eles viram o 

papel e leem a ilha/emoção para onde viajaram. 

O formador deve perguntar aos formandos:   

Gostas da ilha? 

Queres mudar de ilha? 

Como te sentes nesta ilha? 

Que cor/cheiro/sensação/animal etc. pode definir esta ilha ou a forma como te sentes lá? 
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O que gostas ou não gostas nesta ilha?  

Tu viajas muito para esta ilha? Tu gostas? Porquê? 

… 

Todos os participantes falam sobre os seus sentimentos. 

Valorização da atividade. 

Recursos:  

Pedaços de papel em formato de “ilha” com uma emoção escrita em cada um deles.  
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O poder dos filmes  
 

Título O poder dos filmes 

Tipologia da atividade Atividade Individual  

Tema Comportamento humano 

Competência Social  Aprender a identificar emoções através dos filmes  

Duração  2 horas 

 

Descrição  

Pesquisas demonstraram que os media representam um papel significativo na 

socialização da juventude. A socialização refere-se a aprender outra cultura e a como 

viver nela. A teoria social cognitiva da comunicação em massa aborda as preocupações 

sobre os efeitos do aumento das audiências sobre o comportamento humano. (Bandura, 

2002).  

O conteúdo dos media consumido pelas crianças é suscetível de moldar as suas 

perceções do mundo real e a das pessoas que atuam nesta realidade. Porque as pessoas 

estão expostas à televisão continuamente ao longo das suas vidas, começam a 

experimentar padrões abrangentes, apesar da variedade individual dentro dos programas. 

Esses padrões tornam-se normalizados ao longo do tempo e afetam as crianças de uma 

idade jovem quando estão muito expostos à televisão e outras formas de media, como 

filmes, por ex. 

Com o início da adolescência, os jovens começam a desenvolver capacidades de 

pensamento abstrato. Como resultado, eles ficam mais ajustados às normas sociais e 

mais preocupados com a descoberta de uma identidade que seja aceitável entre os seus 

pares. As representações nos media passam a servir de guias de aprendizagem através 

das quais as normas sociais são interiorizadas (Nakkula & Toshalis, 2006). Por isso, é 

extremamente importante que os pais, professores e outros adultos que trabalham em 

proximidade com os jovens compreendam que a juventude não experiencia passivamente 

os media. Além disso, os adultos podem desempenhar um papel vital na estruturação de 

atividades e discussões sobre filmes que contenham boas temáticas para reflexão. 

Programas de qualidade, particularmente, filmes de qualidade, têm o potencial de 

proporcionar aos jovens experiências de aprendizagem muito positivas. Ver um filme pode 

ser uma oportunidade boa para tentar identificar emoções em si e nos outros e para 

aprender sobre o que provoca e quais as consequências das emoções.  

Preparação   

Esta atividade necessita dos seguintes materiais: 
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Filmes e Emoções 

Orientações: escreve títulos de filmes que causem as emoções apresentadas na tabela 

abaixo. Pessoas diferentes podem sentir-se de forma diferente em relação ao mesmo 

filme. Por exemplo: a banda-desenhada pode-te fazer sentir divertido, filmes de ação 

podem-te deixar alerta. O mesmo filme pode deixar outra pessoa aborrecida.  

Emoções Filme  

Ativo/a   

Alerta  

Deprimido/a  

Animado/a  

Festivo/a  

Feliz   

Alegre   

Furioso/a  

Agradado/a  

Relaxado/a  

Triste   

Divertido  

 

Os filmes também nos podem ensinar lições valiosas. 

Orientações: Aponta os teus cinco filmes preferidos na primeira coluna da tabela. 

Concentra-te e relembra quais as lições que aprendeste com cada filme, descreve-as na 

segunda coluna da tabela.  

Filme favorito Lição retirada  
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Objetivos da sessão 

O objetivo principal desta atividade é ajudar os formandos a aprender sobre as emoções 

através dos filmes.   

Atividades de Aprendizagem: 

O formador explica o objetivo da atividade e distribui o material. Após a fase inicial, o 

formador pede aos formandos para responder às seguintes questões, e o depois lidera a 

discussão que daí advém: 

1. Qual era o objetivo desta atividade? 

2. O que aprendeste sobre ti? 

3. Como é que estes filmes influenciam o teu humor? 

4. Como é que o teu humor influencia os teus comportamentos? 

5. Que filmes te ajudam a sentir relaxado? 

6. O que sentes quando vês filmes violentos? 

7. Quais são as consequências de ver filmes violentos?  

Recursos: 

Uma cópia das tabelas e uma caneta por formando.  

 

 

 
 


