
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, 
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 

 
Programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto 

2014-2020 

KA2 – Cooperação para a inovação e para a partilha de boas práticas 

Parceria estratégica para o ensino e formação profissional  

           

 

 

 

 

I-YES Improve Your Emotional Skills 

(2015-2017) 
Nº de projeto 2015-1-FR01-KA202-015115 

O3 – Programa de Intervenção Inovador – Relatório da 
formação piloto 

 

 
  

 

Autores:       

 



    I-YES “Improve your emotional skills” 

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

_____________________________________________________________________________________ 
 

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor, 
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este relatório foi criado com o intuito de apresentar os resultados e conclusões do Produto 

Intelectual 2: Programa de Intervenção Inovador. A partir dos resultados obtidos nesta fase do 

projeto, é possível verificar qual o efeito que este programa teve nos formandos, se sentiram 

ou não algumas mudanças a nível comportamental, e na perceção das competências sociais 

e/ou emocionais. A análise da reação dos estudantes e dos formadores/professores irá 

contribuir para o aperfeiçoamento do Programa de Intervenção, na medida em que irá ajudar a 

perceber se o programa precisa ser atualizado em alguns aspetos assim como o que pode ser 

feito para adaptar o programa, ao grupo-alvo e aos seus contextos específicos. 

A avaliação incide sobre três aspetos: a qualidade da ferramenta, o valor da formação a nível 

geral, e os resultados específicos identificados pelos participantes. 

Ao longo deste relatório, iremos apresentar as conclusões mais relevantes obtidas na avaliação 

da ação piloto do Programa de Intervenção. Pode procurar uma avaliação mais detalhada dos 

dados no site do projeto I-YES, onde se encontra cada relatório nacional. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PILOTO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

Cada parceiro ficou responsável por desenvolver a ação piloto na sua organização, envolvendo 

formandos e formadores, tentando incluir formandos em risco de chumbar, formandos com 

poucas competências sociais e emocionais, assim como estudantes apenas com um 

desempenho académico baixo.  

Como não era possível que os parceiros conseguissem pilotar todas as atividades, ficou 

decidido que todos iriam testar, pelo menos, três atividades em comum e selecionar outras 

três, tendo em conta as necessidades do seu grupo-alvo e, ainda, pilotar os três módulos online. 

A estratégia definida pelo consórcio permitiu, desta forma, que fossem testadas, de uma forma 

geral, 21 atividades mais os 3 módulos online. Para mais informação, por favor, ver o Programa 

de Intervenção I-YES. 

Cada parceiro pôs o Programa de Intervenção em prática adaptando-o ao seu próprio contexto, 

à sua empresa e ao seu público-alvo. O teste foi feito em várias sessões, tendo sido 

selecionadas as atividades que abrangiam a maioria das competências do Programa de 

Intervenção e que precisam de ser trabalhadas em grupos de jovens, indo, desta forma, ao 

encontro das questões mais problemáticas existentes em cada organização.  
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A seleção das atividades a testar foi baseada num único princípio: a maximização das 

competências abrangidas pelas atividades. Os parceiros tentaram apostar na 

complementaridade e não na redundância. A ferramenta mais importante na realização desta 

seleção foi a tabela que integra todas as atividades e soft skills (ver o Programa de Intervenção 

I-YES). 

No final do piloto, foi pedido aos formandos e aos professores envolvidos que preenchessem 

um questionário com o propósito de avaliar o impacto do Programa de Intervenção I-YES, para 

que, assim, se pudesse perceber o que precisava de ser melhorado no programa. 

Isto levou à recolha da seguinte informação: 

Para formadores/ professores relativamente a  

- Programa de Intervenção I-YES; 

- atividades de formação; 

- conteúdo dos três módulos online (plano da sessão, sessão, cenário e atividades); 

- plataforma online; 

- utilização do Programa de Intervenção I-YES; 

- mudanças no comportamento dos jovens após a participação no Programa de Intervenção I-

YES. 

 

Para formandos relativamente a 

- Programa de Intervenção I-YES; - conteúdos teóricos do Programa de Intervenção I-YES; 

- as atividades desenvolvidas em sala de aula;  

- plataforma online; 

- impacto da ação piloto no comportamento e na autoestima dos formandos (de acordo com o 

seu feedback). 

No total, estiveram envolvidos 195 formandos na ação piloto do programa de Intervenção I-

YES. As suas idades variam entre os 14 e 28, sendo que 11 deles tinham mais de 30 anos. 

 

3. CONCLUSÃO  

De uma forma geral, pode-se dizer que o piloto foi realizado com sucesso. Apesar de todos os 

constrangimentos que podem ocorrer neste tipo de avaliações muito abrangentes (o facto de 

se ter de lidar com as diversidades e as dinâmicas de cada organização, com a disponibilidade e 

os horários dos formadores/professores, com o timing dos formandos (muitos dos quais estão 
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em preparação ou frequência de estágio), com a sua motivação…), as condições de execução 

foram respeitadas (número de formandos e de atividades) e tudo foi levado a cabo da melhor 

forma possível.  

Numa tentativa de resumir a análise feita ao feedback dado pelos formadores/professores, 

pode-se dizer que o Programa de Intervenção I-YES foi muito bem aceite. O feedback foi muito 

estimulante. Deve ser referido que este programa teve um efeito positivo nos 

professores/formadores, visto que mencionaram ter aumentado a sua consciência face à 

importância do desenvolvimento de competências sociais e emocionais nos jovens. Alguns 

deles nunca tinham pensado acerca da importância do aperfeiçoamento de comportamentos 

emocionais e sociais para o desenvolvimento dos formandos e do seu desempenho académico. 

Para além de tudo isto, para eles, foi muito útil aprender como podem promover o 

desenvolvimento destas características em sala de aula.   

As atividades testadas durante a ação piloto receberam um ótimo feedback da parte dos 

formadores/professores visto serem atividades que são cruciais no desenvolvimento de 

competências emocionais e sociais nos estudantes. Desta forma, é mais fácil ajudá-los a 

alcançar um melhor desempenho académico e a mudar atitudes e comportamentos, levando, 

assim, a uma maior motivação para aprender, a um maior compromisso com a escola, a um 

melhor comportamento dentro das salas de aula, e uma redução de stress emocional.  

Todas as atividades tiveram, no geral, um bom feedback, sendo claro que, também de uma 

forma geral, alcançaram o seu objetivo. Ainda assim, foram dadas algumas dicas e 

recomendações sobre como aplicá-las melhor no futuro.  

Na opinião dos formadores/professores, os módulos online parecem ser muito inovadores e de 

qualidade. No entanto, existiram duas questões que chamaram mais à atenção de forma 

negativa: a linguagem utilizada e a complexidade da informação apresentada. Face a estas 

questões, os formadores/professores que derem estes cursos online terão de estar preparados 

para desconstruir estes conceitos e esta informação, apresentando-os de uma forma mais 

simples, para que, desta forma, os formandos os possam entender melhor e, assim, aprender.  

Em concordância com o feedback dos profissionais, pode ser afirmado que o Programa de 

Intervenção I-YES é útil. Este programa faz com que os jovens tenham de sair da sua zona de 

conforto e tenham de interagir com os seus colegas de uma forma diferente e mais íntima, 

providenciando, também, momentos de discussão, de partilha de emoções, de ideias e de 

diferentes pontos de vista. Pode-se dizer que os seus comportamentos dentro da sala de aula 

mudaram. Como exemplo, as suas atitudes em relação a eles próprios, em relação aos outros e 

em relação à sua forma de estar em grupo mudaram.   
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O Programa de Intervenção I-YES foi, também, considerado um programa transversal e útil para 

outros grupos-alvo. Como, por exemplo, para adultos e para outro tipo de programas de 

formação ligados à relação com o cliente e/ou paciente e ao trabalho em equipa.  

Relativamente ao feedback dos formandos, estes afirmaram que o Programa de Intervenção I-

YES e os seus conteúdos eram muito interessantes e que os levaram a interagir com os colegas 

de uma forma diferente. Os formandos confirmaram que isto não teria acontecido sem esta 

ação piloto do programa. Foi útil para aumentar a coesão do grupo. Um ponto muito forte foi o 

facto de as sessões potenciarem um bom ambiente e elevação do humor. No final das sessões, 

alguns jovens queriam mais atividades e mais tempo para as realizar. 

Alguns formandos concordaram que o programa os ajudou a conhecer melhor a si e aos 

colegas, a criar ligações pois tinham melhorado forma de comunicação, a fazer uma melhor 

gestão das suas emoções e a descoberta de outras. A maioria do grupo-alvo achou o programa 

interessante, engraçado e divertido para ser feito em grupo. 

Como resultado, as atividades foram avaliadas de forma muito positiva e foram muito 

apreciadas pelos jovens. Para além disso, notou-se o impacto que tiveram no grupo-alvo, pois 

estes jovens foram “forçados” a interagir com colegas, vivendo esta situação com entusiamo, 

sentindo uma maior abertura para falar e partilhar os seus pensamentos e emoções, 

mostrando, assim, uma maior atitude de cooperação. 

O teste da plataforma online foi feito em diferentes timings e com grupos diferentes. O 

feedback obtido foi muito díspar. Isto porque uma parte do feedback foi recolhida no primeiro 

teste da plataforma, e, sendo a primeira utilização de todas, e devido à complexidade da tarefa, 

muitos formandos depararam-se com muitas falhas, erros no sistema, erros de tradução...Tudo 

isto foi comunicado ao parceiro responsável pela criação desta ferramenta, que foi 

aperfeiçoada de uma forma exaustiva com o intuito de mudar esta situação. Posteriormente, o 

feedback melhorou de uma forma considerável.   

Após todo este processo, consequentemente, os formadores acharam que a plataforma se 

encontrava muito acessível e muito fácil de gerir e de navegar. Ainda assim, existem duas 

questões menos positivas destacadas pelos formadores: o formato da plataforma, que podia 

ser mais adequado ao grupo-alvo, e o facto de o som e de as imagens também não se 

adequarem. 

Apesar de os conteúdos serem muito úteis e interessantes, não foi muito fácil entendê-los. A 

linguagem utilizada foi considerada desadequada e difícil para os jovens formandos. O mesmo 

pode ser dito acerca da longa extensão dos textos, algo que pode não ser considerado assim 
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tão estimulante para os formandos. Isto leva a concluir que seria importante simplificar e inovar 

os conteúdos.  

A média do feedback em relação às atividades foi positiva. No entanto, os formandos sentiram 

que nem sempre foi fácil perceber nem realizar as atividades. É importante mencionar que as 

instruções e o feedback da plataforma melhoraram na segunda fase da experimentação, por 

isso, a experiência tornou-se mais satisfatória.   

Após a análise do feedback dos formandos e formadores/professores, a plataforma online I-YES 

foi considerada, de uma forma geral, uma boa ferramenta. Ferramenta, esta, centrada nos 

formandos, na qual os formadores têm o mero papel de facilitadores e a partir da qual os 

formandos descobrem e aprendem novos conceitos.   

 

 


