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1. Introdução 

O segredo para a gestão das emoções e sentimentos, e para construir um ambiente de 

trabalho saudável é o desenvolvimento de competências sociais. A prática da inteligência 

emocional é tão importante para o sucesso que tem um peso de 58% no que toca ao 

desempenho no local de trabalho e é o principal motor para a excelência pessoal.  

O projeto I-YES "Improve Your Emotional Skills", financiado pela Comissão Europeia no 

âmbito do programa ERASMUS + Ensino e Formação Profissional destina-se a facilitar a 

entrada de jovens no mercado de trabalho. Através da criação de ferramentas inovadoras 

com o intuito de desenvolver as suas competências sociais e emocionais, tais como o 

autocontrolo (especialmente o controlo de emoções negativas), a consciência pessoal, a 

autoestima e a autoconfiança. Trabalhar no aumento das competências emocionais e sociais 

em paralelo com competências técnicas e cognitivas é essencial para os jovens. Isto porque, 

a partir de uma formação pedagógica especial, os jovens conseguem trabalhar, de uma 

forma intencional, a sua capacidade de raciocínio, acumulando, assim, um conjunto de 

estratégias e soluções para pôr em prática em situações desafiantes que se apresentem no 

futuro. Graças às suas competências no campo da inteligência emocional estes jovens 

poderão vir a ser capazes de capazes de atingir uma grande autonomia, autoconfiança, 

motivação, responsabilidade, iniciativa e criatividade através do fortalecimento da 

capacidade de mudar alguns aspetos pessoais. 

O projeto iniciou em setembro de 2015. Durante um período de dois anos, os seis 

parceiros europeus em representação da França, Alemanha, Portugal, Grécia, Roménia e 

Itália trabalharam para melhorar as capacidades emocionais e sociais de muitos jovens entre 

os 14 e os 25 anos provenientes de contextos sociais desfavorecidos. A partir das suas 

experiências, os parceiros desenvolveram métodos e ferramentas inovadores que foram 

transformados num Programa de Intervenção, a fim de melhorar o desempenho dos jovens e 

prepará-los para entrar no Mercado de trabalho.   

As atividades do projeto I-YES deverão ajudar jovens a gerir o stress, a estabelecer 

objetivos, planear a longo prazo, perceber e gerir emoções, sentir e mostrar empatia em 

relação aos outros, estabelecer e manter relações, e tomar decisões responsáveis. Tudo isto 

leva a viver melhor, a sentir-se melhor, a ter um bom desempenho, a melhorar 

comportamentos e atitudes, e a aumentar a motivação para aprender, para participar nas 

atividades de uma forma comprometida, afim de ter comportamentos positivos e reduzir a 

ansiedade emocional. 
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As atividades do programa de Intervenção foram divididas em três categorias principais: a 

“esfera pessoal” (autoconsciência e gestão de emoções), a “esfera interpessoal” (relação 

com os outros) e a “esfera global” (direcionada à esfera social mais abrangente). 

Durante todo o projeto, os jovens têm sido atores e beneficiários: têm dado feedback e 

participado ativamente no desenvolvimento de ferramentas e métodos para eles concebidos.  

Durante o projeto, os parceiros levaram a cabo diversas atividades com os jovens e com 

os formadores, criando, assim, o Programa de Intervenção. Estas atividades incluíam uma 

revisão das necessidades existentes, contando com a ajuda de uns questionários e grupos 

de enfoque compostos por jovens e professores/formadores. A análise de todos estes dados 

foi utilizada como base e guia para a criação do Programa de Intervenção. Estiveram 

envolvidos na criação, no teste e na avaliação do Programa de Intervenção mais de 180 

jovens e 18 professores/formadores. Este programa visa o desenvolvimento e a promoção 

da força interior dos jovens para que, assim, seja possível:  

 Fomentar um ambiente de confiança e respeito mútuo no qual os jovens se sintam 

suficientemente seguros e confiantes para expressar os seus pensamentos e 

sentimentos de forma livre; 

 Aumentar a capacidade de adaptação dos jovens de modo a serem capazes de 

enfrentar certas situações emocionais; 

 Encorajar as relações dos jovens e aumentar o seu sentimento de pertença à 

comunidade. 

O programa de Intervenção inclui um variado conjunto de atividades disponível na 

plataforma I-YES (http://www.iyes-project.eu/index.php) que pode ser utilizado pelos jovens 

de forma individual. 

Este manual é um dos produtos intelectuais do projeto I-YES. Contém os resultados mais 

relevantes do projeto e a informação necessária para que se continue este trabalho de 

desenvolvimento das competências sociais e emocionais dentro da sua instituição. Para 

além disto, inclui, ainda, procedimentos e instruções detalhadas para que se implementem e 

organizem atividades previstas pelo Programa de Intervenção. Este manual pode ser 

utilizado pelos formadores durante a sua prática profissional.  

 

 

 

http://www.iyes-project.eu/index.php
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2.  Aprendizagem Sócio Emocional (ASE) e a sua importância para 
instituições de formação e educação  

2.1 Competências sócio emocionais (CSE): informação básica 

Durante um longo período de tempo, o estudo das competências psicológicas focou-se 

muito nas competências cognitivas: a capacidade para usar a memória, o raciocínio, a 

capacidade de abstração e de resolução de problemas (capacidades que são normalmente 

postas em prática e desenvolvidas em contexto académico). Um marco histórico essencial foi 

o desenvolvimento do primeiro teste de inteligência, criado por Alfred Binet, no início do 

século 20. A inteligência era compreendida como a capacidade cognitiva geral para atuar de 

forma racional e resolver problemas com que nos deparamos nos contextos em que 

vivemos. Segundo esta visão, ter um alto nível de inteligência geral (fator g), significava que 

as pessoas que eram boas a resolver um tipo de problemas tendiam a ser boas a resolver 

outro tipo de problemas também. Por outras palavras, ter conhecimento de um item (do fator 

g) permitia-nos antever o sucesso de um indivíduo em muitos aspetos da sua vida.  

Dando consistência a esta ideia, vários estudos mostram que uma inteligência geral 

elevada antevê o sucesso académico, o sucesso profissional e, ainda, um futuro saudável e 

muito tempo de vida. 

Por exemplo, ter uma nota alta num teste de inteligência durante a infância, leva a crer 

que os riscos de morrer de cancro ou de doenças cardiovasculares são reduzidos.1 

Contudo, deve ser notado que, enquanto a inteligência geral prevê muitos desfechos na 

vida de uma pessoa e tem uma forte relação com o sucesso académico, existem outros 

fatores importantes que também precisam de ser estudados. Pode acontecer que estejamos 

interessados em abordar diferentes fatores de uma pessoa que poderão afetar 

simultaneamente o desempenho escolar, como a inteligência, o contexto socioeconómico e a 

personalidade. Os estudos nesta área mostram que, enquanto a inteligência é um bom 

preditor, as dimensões da personalidade como a agradabilidade e a consciência também 

têm um papel muito importante. Isto vem confirmar que tem de haver algo mais para além da 

inteligência de um indivíduo.2 

A ideia de inteligência emocional, distinta de inteligência cognitiva, segue a mesma 

lógica. Apesar do facto de o conceito de inteligência emocional existir há meio século, só se 

                                                           
1
 Gottfredson, L.S., and Deary, I.J. (2004). Intelligence Predicts Health and Longevity, but Why? Current Directions in 

Psychological Science, 13, 1-4. 
2
 Laidra, K., Pullmann, H., and Allik, J., (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A 

cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences, 42, 441-451. 
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começou a pensar mais sobre este conceito depois da publicação do livro “Emotional 

intelligence. Why it can matter more than IQ”, escrito por Daniel Goleman em 1995. Goleman 

definiu a inteligência emocional como “a capacidade de reconhecer os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, a fim de nos motivarmos a nós mesmos e de sermos capazes 

de fazer uma boa gestão das emoções dentro de nós e nas nossas relações”. Vendo as 

coisas a partir desta perspetiva, a inteligência emocional não é um conceito unidimensional, 

mas é pensado como um conjunto de habilidades mentais que nos ajudam a resolver 

questões relativas às nossas vidas pessoais e sociais, dando-nos a capacidade de 

reconhecer os nossos próprios sentimentos, de gerir as nossas emoções e de nos 

motivarmos a nós mesmos. 

As CSE estão organizadas em quatro grupos principais: autoconsciência, autogestão, 

consciência social, e competências sociais:  

- A autoconsciência está ligada às competências que nos permitem estar conscientes das 

nossas emoções e analisá-las de forma precisa. Um alto nível de competências relativas à 

autoconsciência está ligado a um bom autoconhecimento, a uma certa autoconfiança, e a um 

comportamento saudável.  

- A autogestão vincula-se com competências sócio emocionais, tais como o autocontrolo, a 

capacidade de adaptação e o otimismo. Ligando-se, desta forma, à nossa capacidade de 

perceção, levando-nos a utilizar as nossas emoções para um bom controlo dos nossos 

pensamentos e ações.  

- A consciência social refere-se à capacidade que as pessoas têm de estar atentas e 

conscientes dos sentimentos e das necessidades de outras pessoas, respondendo a estas 

de forma apropriada.   

Finalmente, as competências sociais referem-se à capacidade de fazer com que as outras 

pessoas tenham reações desejáveis através de uma comunicação e de uma influência 

apropriada.  

Os indícios científicos existentes sugerem que a aprendizagem emocional tem efeitos 

benéficos num conjunto de questões essenciais durante a vida. Questões como o 

desempenho académico, profissional e a saúde mental e psicossomática3. Como 

                                                           
3
 Durlak, J.A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., and Schellinger, K.B. (2011). The Impact of 

Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Inter-
ventions. Child Development, 82, 405-432; O’Boyle Jr, E.H., Humphrey, R.H., Pollack, J.M., Hawver, T.H., 
and Story, P.A. (2011). The relation between emotional intelligence and job performance: A meta-
analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 788-818; Martins, A., Ramalho, N., Morin, E. (2010). A 
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consequência disto, o projeto I-YES tentou fazer com que os diferentes produtos I-YES e os 

materiais criados tivessem estes benefícios positivos.  

2.2  CSE no projeto I-YES 

A investigação feita na área da aprendizagem sócio emocional mostra que um 

aperfeiçoamento significativo ao nível destas competências leva a melhorias significativas no 

desempenho académico. Baseando-se nestas descobertas, o projeto I-YES procurou 

identificar as competências sócio emocionais em falta e as maiores dificuldades existentes 

nas organizações que fazem parte do projeto. Partindo desta pesquisa, foram criadas e 

implementadas técnicas de ASE inovadoras. O objetivo principal era reduzir a taxa de 

fracasso nas escolas através do aperfeiçoamento do comportamento em sala de aula, de 

competências sociais, do aumento da capacidade de concentração dos estudantes, do 

aumento de compromisso com a escola por parte dos estudantes e do aumento do tempo 

dedicado ao trabalho escolar.  

A pesquisa foi feita a partir da criação de instrumentos de recolha de informação 

quantitativa e qualitativa. Os questionários dos estudantes foram preenchidos por 263 

jovens, e os focus group recolheram informação de outros 113 jovens. De forma semelhante, 

os questionários dos professores foram preenchidos por 155 pessoas, enquanto os focus 

group nos professores recolheram dados de outras 38 pessoas. Desta forma, no total, foram 

entrevistados 569 estudantes e professores de diferentes países (França, Alemanha, Grécia, 

Itália, Portugal, Roménia). Os questionários e os focus groups aplicados no projeto I-YES 

foram desenvolvidos tendo em consideração tanto a pesquisa previamente feita, como os 

objetivos específicos do projeto. Estes instrumentos foram criados para recolher dados a 

partir da autoavaliação (por exemplo, autoavaliação dos estudantes das suas CSE) e 

heteroavaliação (professores avaliam as CSE dos estudantes). Esta abordagem resultou em 

diferentes conjuntos de dados para professores e alunos, existindo uma recolha de 

informação, não só relativamente aos quatro grupos principais das CSE, mas, também, 

acerca dos problemas de comportamento na escola, ambiente da escola e outras atitudes 

importantes em relação à escola e à aprendizagem.   

A análise dos resultados mostraram que as principais necessidades emocionais dos 

estudantes estão relacionadas com: (1) competências de autogestão (por exemplo, questões 

relativas ao desencadeamento, desfecho e consequências psicológicas de emoções); (2) 

                                                                                                                                                                                            
comprehensive meta-analysis of the relationship between Emotional Intelligence and health. Personality 
and Individual Differences, 49, 554-564. 
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interesse pela escola (as questões mais relevantes mencionadas estavam ligadas ao 

comportamento dos professores e à influência dos pares); (3) autoconsciência (questões 

principalmente relacionadas com baixa autoconfiança e autoestima); (4) bem-estar nas 

escolas (os estudante encontravam-se muito descontentes com a sua experiência na escola 

a comparar com outras questões da sua vida social). 

Para além de tudo isto, os nossos dados confirmaram que as competências sócio 

emocionais têm um impacto significativo no que toca a comportamentos e perceções em 

ambiente escolar. De forma concreta, chegámos à conclusão de que o aperfeiçoamento das 

competências sócio emocionais pode ser uma causa do aumento de atitudes positivas no 

ambiente escolar (por exemplo: interesse pela escola) e causa da redução de atitudes 

negativas (por exemplo: faltar às aulas). O impacto das competências sócio emocionais 

nota-se em diferentes aspe-tos: perseverança (maior perseverança associada a uma 

redução na frequência de questões comportamentais graves e a um aumento de interesse e 

bem-estar no ambiente escolar), autocontrolo (maior autocontrolo associado a uma redução 

na frequência de questões comportamentais graves e a um aumento de interesse e bem-

estar no ambiente escolar), autoestima (maior autoestima associada a um aumento de 

interesse e bem-estar no ambiente escolar), perceção do ambiente na escola (os estudantes 

que se apercebiam do um ambiente escolar mais negativo tendiam a relatar questões 

comportamentais mais graves), perceção de apoio parental (esta variável é uma das 

questões mais influentes nos comportamentos negativos na escola) e a perceção das 

atitudes dos professores (uma atitude positiva por parte dos professores era um dos mais 

importantes estimuladores de interesse e de bem-estar na escola).  

Baseado nestas descobertas, o projeto Y-YES recomendou intervenções focadas nas 

competências sócio emocionais destacadas e recomendou que estas intervenções 

ajudassem os estudantes a saber mais sobre as suas emoções, a identificá-las, utilizá-las e 

controlá-las. 

3. Como utilizar as ferramentas I-YES 

3.1  Como utilizar o Programa de Intervenção I-YES 

3.1.1 Visão geral 

O Programa de Intervenção é uma das principais criações do projeto I-YES. O programa 

de Intervenção é composto por 54 atividades diferentes de 3 áreas distintas. O seu principal 

objetivo é diminuir o insucesso escolar através do desenvolvimento das competências 
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sociais e emocionais dos jovens, principalmente inscritos em cursos de formação profissional 

em instituições de Ensino e Formação Profissional.  

Muitos estudos4 feitos nos últimos anos destacam a importância do desenvolvimento 

das competências sociais e emocionais, visto serem o ponto de partida para que se 

alcancem resultados positivos ao longo da vida, tais como a realização académica e 

profissional, satisfação e bem-estar, saúde mental e a capacidade de evitar dificuldades 

sociais e comportamentais. Todas estas competências podem levar a que se contrarie o 

insucesso escolar ao conseguir atingir o bem-estar pessoal. Para além disso, os professores 

sabem que as competências sociais5 e a interação social afeta a aprendizagem. Existe um 

crescente reconhecimento académico relativamente à necessidade de promover 

competências sociais e emocionais em programas educacionais para que, desta forma, se 

consiga ajudar os jovens a atingir o seu potencial, a maximizar a sua participação na 

formação e no emprego, e a fazer uma transição positiva para a vida adulta e para a uma 

vida de independência. 

Para que isto seja levado a cabo, as atividades incluídas no Programa de Intervenção 

foram desenvolvidas e recolhidas pelos parceiros de projeto a partir de atividades 

previamente organizadas, e consideradas positivas para pôr em prática, nas organizações 

envolvidas devido ao impacto positivo que tiveram no fortalecimento do bem-estar dos 

jovens. Estas organizações apostaram no crescimento de quatro processos emocionais e 

sociais importantes relacionados com competências de autogestão, interesse escolar, 

autoconsciência e bem-estar no contexto escolar. Desta forma, o Programa de Intervenção 

inclui atividades individuais e atividades de grupo cujo objetivo principal é o desenvolvimento 

de competências relacionadas com as três seguintes áreas: 

1. a “esfera pessoal”:  

                                                           
4
 Mayer, J. D., Roberts, R. D. & Barsade, S. G (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of 

Psychology, 59: 507-36; Denham SA, Blair KA, DeMulder E, Levitas J, Sawyer K, Auerbach-Major S. 2003. Preschool 

emotional competence: pathway to social competence. Child Dev. 74:238–56; Qualter, P., Gardner, K.J., Whitely, 

H.E. Emotional Intelligence: Review of Research and Educational Implications. Pastoral Care; Cherniss, C., Extein, M., 

Goleman, D., & Weissberg, R.P. Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate? Educational 

Psychologist. 41(4), 239-245. 
5 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing 
students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 
82, 405-432. 



   
 

11 

 

Esta área encontra-se mais relacionada com a autoconsciência das pessoas e a 

capacidade em controlar as suas próprias emoções; 

 

2. a ”esfera interpessoal”: 

 

Esta esfera relaciona-se, principalmente, com “a relação entre indivíduos”. Os objetivos 

específicos desta área encontram-se ligados à capacidade de estabelecer e manter relações 

saudáveis e positivas com os outros tendo por base a cooperação, para que, assim, se 

consigam prever, gerir e resolver conflitos interpessoais de uma forma construtiva. 

 

 

3. A tão famosa "responsabilidade social na esfera da comunidade” com maior foco 

nas esferas sociais mais próximas (famílias, também amigos, escola, colegas). Os 

objetivos específicos desta área visam a capacidade de tomar decisões baseadas 

na consideração de fatores relevantes, incluindo a aplicação de padrões éticos, 

preocupações com a segurança e com normas sociais, avaliação e reflexão. 

Trabalhar nesta área irá aumentar e desenvolver, principalmente, competências 

ligadas a causas ecológicas, culturais e sociais.  
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Todas estas atividades visam o aperfeiçoamento, o reforço e a valorização de 

competências existentes na seguinte lista de competências sociais e emocionais: 

Tipo de 

competências 

Elementos 

Competências 

emocionais  

- Identificar e perceber diferentes emoções (os sentimentos de 

alguém);                                                                                            

- Gerir a emoção (gerir emoções fortes e os seus efeitos de uma 

forma construtiva);  

- Desenvolver a autogestão (e autodisciplina). 

Autoconsciência - Desenvolver competências de auto perceção;  

- Ter uma perceção clara dos hábitos, fraquezas, pontos fortes, 

pensamentos e crenças de alguém. 

Autoconfiança - Desenvolver e fomentar a autoconfiança. 

Planeamento 

estratégico 

- Desenvolver competências relativas ao planeamento 

estratégico, ao estabelecimento de objetivos de uma pessoa e 

ao estabelecimento de prioridades para alcançar objetivos;  

- Fortalecimento das competências relativas à resolução de 

problemas;  

- Aperfeiçoar a capacidade de gestão de tempo. 

Empatia - Perceber melhor as emoções das outras pessoas;  

- Aprender a pôr-se no lugar dos outros;  

- Desenvolver a confiança. 

Competências 

de comunicação  

- Melhorar a capacidade de escutar de uma forma ativa; 

- Ser capaz de reproduzir o que foi aprendido;  

- Aprender a comunicar problemas/ideias de uma forma eficaz. 

Gestão de - Desenvolver competências relativas à resolução de conflitos; 
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conflitos - Competências de negociação. 

Team building - Estabelecer objetivos de grupo/trabalho claros;   

- Incrementar uma atmosfera de cooperação;  

- Assumir e partilhar responsabilidades;  

- Aumentar a motivação de grupo a fim de alcançar objetivos;  

- Aperfeiçoar competências de liderança. 

Respeitar os 

outros 

- Consciência da diversidade. 

- Consciência cultural. 

 

Tabela 1: Competências e elementos correspondentes. 

 

Todas estas competências visam o fortalecimento do bem-estar dos jovens para que se 

previna, o mais cedo possível, o seu possível insucesso escolar, nomeadamente, o 

abandono escolar. As atividades que abordam estas competências podem ser utilizadas de 

forma flexível. 

No programa de intervenção, os formadores e educadores irão encontrar uma descrição 

de cada atividade com a informação mais relevante reunida numa grelha que inclui os 

seguintes elementos: 

- tipologia da atividade (atividade individual ou de grupo);  

- tema;  

- competências abordadas; 

- tempo de duração da atividade; 

- explicação de preparação necessária; 

- objetivos das atividades; 

- recursos e possíveis informações /sugestões para o instrutor. 
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Imagem: Modelo para recolha de atividades (Exemplo). 

 

Os materiais, atividades e exercícios apresentados no manual visam servir de apoio 

para pro-fessores, formadores e educadores, mas, também para os pais que vejam o 

desenvolvimento de competências sociais como necessárias para os jovens.   

3.1.2 Implementação 

O programa de Intervenção pode ser adaptado de acordo com os diferentes contextos. 

As atividades devem ser selecionadas por educadores, formadores e professores que 
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desenvolvam um programa específico. As atividades devem ser escolhidas em concordância 

com as diferentes competências que se pretendem desenvolver, fortalecer ou ver crescer 

nos seus estudantes.  

Inicialmente, é muito importante identificar quais os objetivos de aprendizagem 

esperados. Sendo assim, o professor irá identificar quais são as competências que os 

estudantes precisam desenvolver e/ou fortalecer antes de começar a implementar 

atividades. Depois disto, esta identificação de necessidades será partilhada com os 

estudantes. É, também, muito importante assegurar a disponibilidade do estudante para 

fazer parte da realização destas atividades. As atividades devem ser planeadas durantes os 

primeiros meses do ano letivo, para que se obtenham bons resultados, as atividades serão 

programadas de duas em duas semanas. É provável que os professores tenham dificuldade 

em encontrar um horário para isto ao longo da semana escolar já tão preenchida. À parte 

das competências académicas, os professores irão ter em conta que as competências 

sociais e emocionais se tornaram mais importantes nos últimos anos, tal como foi destacado 

nos diferentes estudos acima referidos. Portanto, o compromisso total deve estar subjugado 

a um contexto ideal, no qual se realizam atividades em dois momentos a cada duas 

semanas. Muitas das atividades podem ser realizadas durantes as aulas e não como um 

“extra” para o currículo. Uma das ideias principais do Programa de Intervenção é integrar as 

competências sociais nas atividades letivas em sala de aula. 

Note que as atividades aqui apresentadas são pensadas para terem a função de guia. 

Por isso, variam de uma turma para outra de acordo com as circunstâncias. O número e a 

duração das sessões devem corresponder às necessidades do grupo. Isto será determinado 

pelo professor.  

É importante informar os pais acerca destas atividades realizadas no âmbito das 

competências sociais.  

Para além disto, o planeamento das aulas relativas às competências sociais deverá 

adequar-se às necessidades das pessoas. As atividades podem ser adaptadas tendo em 

conta o nível de competência dos participantes envolvidos nos diferentes grupos de trabalho.  

Os professores devem preparar-se bem antes de organizar cada sessão. Trabalhar com 

competências sociais pode ser muito difícil e stressante para os alunos. Por esta razão, os 

professores devem utilizar o conceito “reforço” para aumentar a participação e a motivação 

de todos os membros do grupo. O medo ou a ansiedade podem inibir estudantes que não 

estarão dispostos a fazer parte das atividades. Por isso, é importante que os professores 
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tenham conhecimento de algumas estratégias e métodos para motivar estudantes para que, 

assim, estes sejam capazes de enfrentar emoções.  

Os professores avaliam o estado das competências sociais dos grupos após a 

implementação das atividades. Da mesma forma, irão recolher informações acerca das 

perspetivas dos pais, pois estes podem ser um recurso muito útil na obtenção de outras 

opiniões acerca do impacto das atividades.  

3.1.3 Planear as atividades 

Estas são algumas recomendações de planeamento para o desenvolvimento da estrutura 

do  programa:  

- Definir as necessidades dos estudantes; 

- Partilhar a identificação de necessidades com a turma; 

- Perceber quais as atividades mais apropriadas para ir ao encontro das necessidades; 

- Planear as atividades de acordo com o programa do ano letivo; 

- Partilhar o programa com os pais para que, desta forma, possa receber o seu apoio; 

- Ler a atividade de forma atenta e preparar-se da forma mais adequada; 

- Preparar tudo o que precisa antes da realização da atividade; 

- Organizar a atividade com os estudantes; 

- Recolher feedbacks. 

 

3.2 Como utilizar a plataforma virtual I-YES 

3.2.1 Introdução à plataforma virtual I-YES 

 

Os parceiros do projeto I-YES criaram uma plataforma virtual que contém três módulos 

de formação online para desenvolver competências na “gestão de emoções”, “comunicação” 

e “respeito” ao próximo. 

Existe um plano de aula para ser utilizado como guia para o professor/formador na 

implemen-tação do módulo de formação. Este plano vai ajudar a perceber quais os objetivos 

específicos e gerais do módulo, apresentando, ainda uma descrição detalhada dos 

diferentes passos: 
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- A existência de um momento de discussão e troca de ideias sobre a competência em ques-

tão. 

- A alternância entre os conteúdos teóricos e atividades online a serem realizados individual-

mente, coletivamente e/ou em pequenos grupos. 

- Os cenários a ilustrar a implementação da competência e a demonstrar problemas que dela 

possam advir. 

O objetivo principal destes módulos online é o desenvolvimento de competências sociais 

e emocionais, mas, também, a fomentação de um ambiente de interação dentro do grupo 

entre formadores e formandos. Isto leva a que se crie uma boa energia e espírito de grupo, a 

que se criem laços de confiança, fomentando, desta forma, a cooperação para que, assim, 

cada indivíduo consiga alcançar os seus objetivos individuais.  

Todas estas atividades visam o aperfeiçoamento, o reforço e a valorização de 

competências referidas na seguinte lista de competências sociais e emocionais: 

 
Tipo de  

competências 
 

 

Elementos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emoções 

 

- Conhecer e compreender o sistema emocional 

- Dar nome às emoções e enriquecer o vocabulário 

- Identificar as emoções a partir das suas expressões verbais e 

não-verbais 

- Aumentar a capacidade de estar sintonizado com os sentimentos 

e ser capaz de expressar as emoções com palavras 

- Estar consciente das reações e daquilo que advém das 

diferentes emoções sentidas  

- Ser capaz de perceber que as emoções variam em intensidade e 

na sua natureza dependendo do contexto, da altura e das 

pessoas 

- Aprender a controlar as emoções e perceber as emoções dos 

outros 

- Realização de uma unidade específica sobre a raiva 

 

 
Comunicação 

 

- Fomentar apoio interpessoal 

- Realização de uma unidade específica sobre a escuta seletiva 

 

 
 
 

 

- Compreender a noção de respeito e tudo o que advém deste 
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1 

2 

 
 
 
 

Respeito 

conceito 

- Compreender o impacto que o respeito tem em sentimentos, 

atitudes, comportamentos e competências 

- Estar consciente da importância do respeito próprio e da 

assertividade 

- Entender as consequências do desrespeito 

- Partilhar responsabilidades 

- Fomentar um ambiente de compreensão nas relações 

- Trabalhar na capacidade de aceitação do outro e das diferenças 

- Fomentar a comunicação no que toca à partilha de emoções e 

sentimentos 

- Realização de uma unidade específica sobre assertividade 

 

 

3.2.2 Implementação 

 

                 Na sala de aula 

O professor pode utilizar as atividades de formação online I-YES na aula para um 

debate geral ou em pequenos grupos. 

 

Tarefa em casa 

O professor pode atribuir um cenário específico ou uma atividade a um estudante para 

ser realizada em casa. 

 

Como utilizar em sala de aula  

 

Ao entrar em http://elearning.iyes-project.eu/ vai ter disponível o menu com opções. 

No menu constam as seguintes três competências  

A 
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Selecione a competência a ser trabalhada na aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PASSO 

Pontos de discussão 

Um bom ponto de 

partida para começar a 

discutir a competência  

 

Discutir a competência  

Separe os formandos em 

grupos de 4-5 e  dê-lhes 

alguns minutos para 

discutir cada questão 

entre eles e no final 

promova uma discussão 

entre a turma completa 

Selecione um CENÁRIO 

para JOGAR 

Há um Cenário para cada 

competência.  
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Playing a Scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DESCOBRIR AS EMOÇÕES COMUNICAÇÃO RESPEITAR OS OUTROS 

First pages of Scenario 

Identify the characters and 

discuss the scene 

e.g. “Who is Maria?” 

 

Selecione o cenário que gostaria de rever com a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimentos  

Complete o cenário, o 

formador pode pedir aos 

formandos para fazer as 

atividades e justificar as suas 

escolhas. 
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Sentimentos  

Dar feedback aos formandos 

sobre a resposta correta.  

 

Consequências  

Discutir as consequências 

apresentadas. Perguntar aos 

formandos se eles 

consideram a consequência 

realista. Perguntar se há 

outras consequências desta 

ação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ação  

Pedir aos formandos para 

explicar como iriam lidar com 

esta situação.  

Os formandos deparam-se 

com diversas formas de 

reação. Discutir a opinião de 

cada um. Perguntar aos 

formandos quais as 

consequências da sua opção.  
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Atividades  

          

 

             

Cada competência têm uma variedade de atividades correspondentes com o objetivo de reforçar o conceito. 

Atividades online de arrastar e soltar Questões de escolha múltipla 

  

Atividades de correspondência  Preencher os espaços em branco 

  

Preencher os espaços (com várias opções de escolha) Folha de exercícios. 
Pode ser impressa ou descarregada. A folha de 

exercícios e pode ser feita em casa ou como 

trabalho de casa.   
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Notas: 

(1) O aluno tem três tentativas para responder corretamente a cada atividade.  

(2) Assim que o aluno cumpra todos as etapas de discussão e as atividades on-line, será gerado um 

certificado. 

 

3.3  Certificado e livrete de competências 

 Após a finalização dos cursos da plataforma E-Learning I-YES com sucesso, cada 

participante tem direito a um certificado. 
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 Para além disso, os jovens irão receber um livrete individual de competências sociais e 

emocionais para poderem avaliar o seu progresso durante a formação relativamente às 

competências específicas. O livrete é uma das ferramentas de avaliação utilizadas pelo 

formador para avaliar o progresso dos jovens e da formação I-YES no geral. 
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4. Formação piloto - os melhores momentos 

O terceiro Produto Intelectual do projeto I-YES, o Programa de Intervenção Inovador foi 

testado por todos os parceiros para uma otimização contínua do programa. De acordo com 

os resultados recolhidos, foi possível verificar as reações dos formandos/formadores 

relativamente ao programa para que, assim, se pudessem perceber quais as melhorias 

necessárias e o que pode ser feito para melhor adaptar o programa ao grupo alvo e/ou 

aperfeiçoar as ferramentas. 

Cada parceiro ficou responsável por organizar a formação piloto nas suas instalações 

envolvendo os formandos da sua organização. Principalmente formandos em risco de 

chumbar, formandos com competências sociais e/ou sociais muito baixas e/ou com um 

desempenho académico também baixo. 

Como não era possível todos os parceiros pilotarem todas as atividades, decidiu-se que 

todos os parceiros iriam testar, pelo menos, três atividades em comum, selecionar outras três 

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

online, bem como as suas atividades. 
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“Penso que as atividades são boas e 

interessantes. O programa é bom. 

Não me importava de o fazer de 

novo.” 

“Ajudou-nos a conhecermo-nos uns 

aos outros, a criar ligações. Ajudou-

nos a pensar nos nossos 

sentimentos e nos dos outros” 

“Curiosamente, na ação de 

experimentação, 

independentemente do talento que 

as pessoas tinham a desenhar, era 

fácil perceber qual era a pessoa 

desenhada. Algumas pessoas foram 

facilmente identificadas a partir de 

detalhes visuais, outras porque, no 

desenho, estava expressada a 

personalidade do formando.” 
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“O programa I-YES cumpre o seu propósito 

como uma ferramenta dinâmica para 

apoiar os estudantes no desenvolvimento 

das suas competências sociais e 

emocionais e que faz com que os jovens 

sejam os verdadeiros intervenientes do 

seu curso, um curso que é a chave para o 

combate ao insucesso escolar” 

“É um programa divertido 

e realista. Os tópicos 

abordados são essenciais 

de uma perspetiva 

pessoal (e profissional). 

As atividades puxam pela 

partilha e pela reflexão” 

 

“Acho que é interes-

sante os estudantes 

perceberem que não se 

trata só de estudar e 

ficar aborrecido, mas 

que existem momentos 

para relaxar, socializar, 

brincar… Acho que 

correu muito bem.” 
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“É uma plataforma online 

centrada nos formandos. O 

formador tem o mero papel 

de facilitador. Os estudantes 

descobrem e dominam 

novos conceitos” 

“Uma excelente ferramenta de 

autoaprendizagem, mas, 

também, de uma aprendizagem 

colaborativa com os 

professores e os outros 

estudantes.” 
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5. Conclusão 

Depois de dois anos de trabalho no projeto I-YES, os parceiros orgulham-se de poder 

apresentar os resultados do seu trabalho a um público mais alargado. Este manual, um dos 

últimos passos na produção do projeto, tenta incluir os aspetos mais importantes deste 

trabalho.  

O capítulo de introdução tenta resumir os aspetos formais mais importantes deste projeto. O 

segundo capítulo dá-lhe uma visão geral acerca da importância das competências sócio 

emocionais e acerca da forma como as bases científicas do projeto foram abordadas desde 

o início a fim de criar um programa de Intervenção de qualidade com base na pesquisa e 

avaliação dos resultados. Depois disto, o capítulo três dá-lhe informação sobre a forma com 

o programa de Intervenção pode ser utilizado por si. Inclui em subcapítulo sobre a forma de 

utilização da inovadora ferramenta E-learning, que foi desenvolvida durante a implementação 

do projeto. O quarto capítulo dá-lhe uma pequena visão acerca da forma como se deu a 

implementação do programa de intervenção nos vários países parceiros que estiveram 

envolvidos no projeto. Isto inclui algumas recomendações que podem ser utilizadas na 

implementação do projeto. 

Como resultado disto tudo, pode-se dizer que as competências emocionais e sociais têm um 

papel fundamental na vida dos jovens. O fortalecimento e a valorização destas competências 

não só é importante para o presente e para um futuro próximo, mas, também, para o futuro 

da vida dos jovens. Por estas razões, os profissionais, especialistas e qualquer outra pessoa 

que trabalhe com um grupo-alvo deveria ter o conhecimento certo relativamente a este tema 

e relativamente a métodos e abordagens para a implementação deste conhecimento. O 

projeto I-YES tenta cumprir estes dois objetivos mencionados principalmente a partir da 

prática do programa de intervenção desenvolvido dentro do projeto (incluindo a plataforma E-

learning). 

Para alcançar estes objetivos, é importante apoiar os jovens no processo de fortalecimento 

das suas competências sociais e emocionais, visto que na maior parte dos casos só se 

desenvolvem a um nível muito básico (se é que se desenvolvem). Infelizmente, em muito 

países europeus, os profissionais que trabalham com os grupos-alvo não aprendem muitos 

aspetos relativos à importância das competências sócio emocionais durante as várias 

formações vocacionais e educacionais e/ou na sua área de estudo. Por esta razão, não só 

os jovens irão beneficiar do projeto I-YES, através do fortalecimento das suas competências 

sócio emocionais, mas, também, os profissionais que irão trabalhar com eles, na medida em 



   
 

31 

que irão ganhar novo conhecimento relativamente à importância das competências sócio 

emocionais e das ferramentas e abordagens que podem ser utilizadas para fortalecer estas 

competências no grupo-alvo. 
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Fontes online: 

http://www.iyes-project.eu/  

http://elearning.iyes-project.eu  

https://www.youtube.com/watch?v=zER0xzIsWhM (Vídeo com informação sobre o 

projeto I-YES) 
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