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1. Informação sobre o módulo de formação
Tema: acompanhamento dos voluntários na conclusão da experiência de
voluntariado.
Domínio: sócio educacional.
Público-alvo: orientadores de jovens pertencentes a voluntariados de médio e longo
prazo.
Pré-requisitos: o módulo é dirigido a orientadores que acompanham jovens
pertencentes a programas de voluntariado de médio e longo prazo (6 meses no
mínimo) na conclusão da experiência de voluntariado.
Apresentação do módulo: encontros de grupos de voluntários durante
aproximadamente 2 a 2,5 dias (entre 6 e 15 voluntários) para partilhar experiências,
tirar proveito da sua vivência e acompanhar os voluntários no processo de
transmissão das competências adquiridas durante o programa de voluntariado.
Objetivo geral: uma vez finalizado o módulo, pretende-se que os voluntários sejam
capazes de utilizar técnicas que representem o seu contexto e as competências
adquiridas.

Encontro de voluntários na região Centro Vale do Loire– 18/04/2018 - Orléans
Workshop sobre “as competências adquiridas durante a experiência de voluntariado”
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2. Apresentação do módulo de formação

Antes de mais, desejamos ressaltar a importância do grupo (grupo de pares) nessa fase do
processo, na dualidade indivíduo/grupo. De facto, o grupo irá:
- Ajudar os voluntários a partilhar a visão deles e a confrontá-la com a dos outros.
- Criar uma situação que permita ao voluntário transmitir a sua experiência perante os
outros.
- Permitir que uma experiência individual seja convertida em coletiva.
2.1. Objetivo do módulo de formação
A ideia geral é desenvolver um módulo de formação dirigido aos orientadores que seja de
fácil utilização durante 1 a 2 dias para preparar a conclusão do programa de voluntariado,
bem como apoiar quaisquer projetos futuros dos voluntários.
O módulo abrange três tópicos relacionados com:
Compromisso: Estabelecer um vínculo entre o decorrer da vida e a participação
em voluntariado para conscientizar as pessoas sobre a importância de
desenvolver aptidões não certificadas.
Comunicação: Estabelecer um vínculo entre aptidões e comunicação para
fomentar a dinâmica de “como ser”.
Relacionamento social: Estabelecer um vínculo entre o trabalho realizado, o
proveito das técnicas de comunicação, formação, certificação e outras
dificuldades identificadas pelos voluntários, bem como as organizações ou
pessoas envolvidas nas futuras ações e compromissos.

2.2. Projeto VOYCE
O presente módulo de formação é um dos principais resultados do Voyce, um projeto
cofinanciado pela Comissão Europeia através do programa Erasmus+ na vertente parcerias
estratégicas na área da juventude.
O Voyce iniciou em outubro de 2016 e finalizou em setembro de 2018.
O projeto foi desenvolvido graças à parceria entre 8 organizações pertencentes a cinco
países membros da União Europeia.
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• Itália: CESV – Centro de Serviço para Voluntariado: (requerente); CPIA 3 de Romauma escola pública para formação contínua de adultos;
• França: CEMEA Centre e CEMEA National: duas organizações com vasta experiência
em formação educativa de pessoas respeitando os princípios da educação ativa e em
fomentar a complementaridade entre o ensino formal, não-formal e informal.
• Espanha: Fundación Docete Omnes – uma escola de formação vocacional para
pessoas desfavorecidas; Cibervoluntarios – uma associação especializada em ferramentas
TIC;
• Polónia: Era Ewaluacji – empresa especializada no estudo do ensino formal, nãoformal e informal;
• Portugal: Clube Intercultural Europeu e Instituto Príncipe Real (IPR) – organizações
que oferecem serviços e formação para jovens em risco e desfavorecidos.
A temática com que o projeto VOYCE lida é a validação das competências adquiridas pelos
jovens voluntários.
Os objetivos do projeto pretendem:
-

Gerar ferramentas práticas e inovadoras para validar as competências dos jovens
voluntários.
Fomentar a utilização das ditas ferramentas entre as organizações envolvidas com os
jovens voluntários e as instituições públicas.
Estabelecer ligação entre os jovens voluntários que têm adquirido novas
competências e as empresas interessadas em recrutá-los.

O público-alvo do projeto:
• Jovens europeus voluntários interessados em validar as suas competências; com
especial atenção aos jovens desfavorecidos e particularmente aos requerentes de asilo,
refugiados e imigrantes.
• Organizações que acolhem voluntários e que tenham um papel fundamental no
processo de avaliação e validação das competências dos próprios.
• Instituições públicas encarregadas da planificação e implementação das políticas
educacionais.
• Empresas interessadas em recrutar jovens.
Os resultados esperados do projeto:
1) Criação de ferramentas inovadoras para a validação de competências adquiridas através
de atividades de voluntariado.
2) Fomentar o vínculo entre os jovens voluntários e o mercado de trabalho.
3) Formação de trabalhadores jovens na utilização das ferramentas desenvolvidas.
4) Divulgação das ferramentas e das experiências proporcionadas pelo projeto entre todos
os participantes potencialmente interessados: instituições públicas, escritórios, setor
terciário e voluntários.
Cinco diferentes resultados de caráter intelectual:
• O1. Investigação na validação de competências adquiridas em trabalhos de voluntariado.
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•
•
•
•

O2. Manual para a validação de competências.
O3. Plataformas interativas online para a validação de competências.
O4. Guia para “Mentores dos caminhos do surgimento da aprendizagem”.
O5. Módulo de formação “Aptidões em ação: voluntariado e inserção social”.

Foram lecionados dois cursos de formação internacionais a um grupo de 25 trabalhadores
jovens procedentes dos países envolvidos. Cada curso teve uma duração de cinco dias.
C1. curso de formação sobre validação de aprendizagem.
C2. curso de formação sobre manifestação e reinvestimento de competências.
Por último, o projeto incluirá cinco eventos multiplicadores para a divulgação dos produtos
e resultados obtidos. Haverá nomeadamente dois eventos internacionais e 3 nacionais. A
audiência multifacetada dos eventos será constituída por jovens, organizações voluntárias,
instituições, etc.

2.3. Definições
É necessário desenvolver definições específicas relacionadas com os três tópicos referidos
para definir o significado e a forma como pretendemos articular os conceitos.
O percurso de vida do voluntário: começa antes do início do voluntariado sendo que
envolve as experiências pessoais prévias do voluntário. É esperado que o voluntário
manifeste os seus objetivos pessoais antes do propósito para estabelecer a base da
autoavaliação relacionada com o seu projeto futuro (projeto de compromisso com a
organização, de estudo e de emprego). A autoavaliação desses objetivos está basada nos
produtos O2, O3 e O4 do projeto Voyce (veja-se a seção 2.2) durante todo o propósito com
relações dialéticas entre o orientador/voluntário/colega.
O conceito de “saber ser” está relacionado com desenvolvimento pessoal e o facto de que
cada pessoa tem o seu próprio rumo de vida, aptidões e competências. O nosso desejo é
desenvolver um seminário que permita a cada um trabalhar na comunicação das
competências e trajetos individuais.
Competências: é importante sublinhar que o nosso foco não é “vender” as competências do
voluntário ao mercado laboral. Pelo contrário, incentivamos a consciência e a capacidade
dos voluntários para assumir uma atitude ativa e com iniciativa que possa ajudá-los a definir
objetivos sociais e coletivos.

6

Criação de redes refere-se às relações que os voluntários podem estabelecer com outra
organização e/ou formação. Nomeadamente:
- Redes para implementar outras experiências de serviço de voluntariado:
hospedagem, atividades sociais, seminários específicos de atividades e cursos
linguísticos, por exemplo…
- Rede de ligação após a missão: universidades, empregadores, agências de emprego e
outras organizações…
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3. Quadro de referência das atividades e aptidões do orientador
Em conformidade com o módulo de formação, o orientador deve ser capaz de:
-

Acolher os voluntários criando uma atmosfera calma e reconfortante, bem como um
grupo dinâmico que facilite o trabalho coletivo.
Explicar detalhadamente os objetivos coletivos e os métodos utilizados na formação.
Acompanhar os voluntários no processo de identificação de aspetos comuns à sua
experiência e aos restantes participantes.
Acompanhar os voluntários no processo de projetar os objetivos futuros e de definir
o percurso a seguir.
Ajudar aos voluntários a definir e/ou criar ferramentas que reflitam a experiência
deles.
Preparar os voluntários para futuras entrevistas ou iniciativas (propostas,
campanhas, financiamento colaborativo, etc.).
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4.

Organização geral da formação
4.1. Estrutura do módulo de formação

É importante reunir um grupo de voluntários para o módulo. Isto permite juntar os
voluntários para que estes revelem a sua forma de ser e as suas competências e aptidões
não formais.
O presente módulo foi desenhado para ser realizado em 2 dias (ou 2 dias e meio, se for
possível). Existe a possibilidade de dividir a formação em duas jornadas de meio dia mais 1
dia inteiro:
A – Encontro grupal + apresentação de objetivos – Dia 1 – 1 hora e meia
B – Workshop “Identificar aspetos em comum e particularidades” – Dia 1 - 3 horas
(com uma pausa incluída)
C - Workshop “Pós-voluntariado” - Dia 1 – 3 horas no máximo (com uma pausa
incluída)
D - Workshop “criação de ferramentas” - Dia 2 – 3 horas no máximo
E - Workshop “criação de redes” - Dia 2 – 2 horas
A duração do módulo pode variar segundo o número de participantes. O cronograma
proposto foi desenhado para um grupo de aproximadamente 12 voluntários que
trabalharam individualmente, em grupo, em pares ou em subgrupos. É relevante ter em
conta que qualquer mudança na dinâmica do grupo requer tempo e alteração dos lugares.
Caso seja preciso alterar o número de participantes, o cronograma deve ser revisto.
4.2. Orientação pedagógica
Todo o módulo baseia-se em métodos ativos que permitirão aos formandos participar de
forma ativa no módulo de formação, ser intervenientes da sua própria aprendizagem e
tornar-se autónomos.
Da teoria à prática: para o workshop “pós-voluntariado” e “criação de ferramentas”, a teoria
e a prática serão alternadas e complementadas conforme a metodologia do projeto. Todos
os workshops foram desenhados para ser progressivos desde o ponto de vista lógico. A
separação de um workshop dos restantes, por qualquer motivo, é desnecessária sendo que
todos são uma parte fundamental do conjunto das ações de formação.
O objetivo geral será atingido ao alcançar os restantes objetivos de forma progressiva.
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4.3. Possível planificação

9h

Dia 1

Dia 2

Boas-vindas (café, etc.)

Boas-vindas (café, etc.)

Workshop A
10h

Apresentação

Workshop D

11h

Com uma pausa incluída

Workshop B
Com uma pausa incluída
12h

13h

Intervalo do almoço

Intervalo do almoço

14h

15h

Workshop E
Com uma pausa incluída
16h

Workshop C
Com uma pausa incluída
17h

Avaliação / Fim da formação
18h

4.4. Descrição do módulo
No início de cada dia, é importante receber os participantes com boas-vindas com café, chá,
sumos, fruta e bolachas.
O facto de ter comida e bebidas é importante não só para mostrar ao grupo que as
necessidades de cada individuo são tomadas em consideração, como também oferecer
alimentos para consumir no intervalo entre as atividades.
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A – Encontro do grupo + apresentação dos objetivos
Objetivos

Entrar na formação e no grupo
Permitir aos participantes apresentar-se a si próprios
Criar um ambiente tranquilo e reconfortante
Mostrar aos participantes os recursos disponíveis (material, ambiente e
cronograma)

Duração
1 hora
Material
e Material:
configuração
- Móveis de trabalho (mesa, cadeira)
- Ferramentas de trabalho (caneta, papel, etc.)
- Quadro na parede

Metodologia

Configuração/organização da sala:
Antes de iniciar, a sala deve estar organizada e pronta para receber os
participantes. É recomendável colocar as cadeiras em círculo. Existem
três mesas sendo que a primeira terá as bebidas e lanches, a segunda os
documentos, livros, artigos e jogos, e uma terceira mesa será utilizada
para colocar as canetas, papéis e restante material disponível.
Atividade 1: Apresentação dos participantes (10 min)
O objetivo é permitir que os participantes se integrem no grupo (ao
dizer o seu nome e movimentar-se à volta dos restantes membros)
através da participação em jogos de atividade física, tal como o círculo
de alfabeto, entre outros (ver anexo 5.1).
Atividade 2: Apresentação da formação e criação da estrutura (20 min)
Primeiro serão apresentados os objetivos comuns, bem como a
metodologia da formação. Os objetivos podem ser escritos num placard
grande para serem lidos e explicados aos participantes. Deve ser
reservado um intervalo de tempo para possíveis perguntas.
A segunda fase consiste em explicar regras, horários e questões de
logística do grupo, nomeadamente a comida, alojamento, etc. O horário
pode ser escrito (num placard grande) e lido ao grupo para indicar as
horas fixas (almoço, formação, reunião) permitindo aos membros do
grupo expor a sua opinião em relação à flexibilidade. O placard estará
afixado na parede durante 2 dias.
Atividade 3: Apresentação aprofundada dos participantes (20 min)
A ideia é permitir que os participantes se apresentem uns aos outros
(ver as propostas no anexo 5.2).
Atividade 4: Expressão de expetativas (10 min)
Os participantes são convidados a exprimir as expetativas em relação à
formação, bem como às necessidades. Ambas devem ser escritas em
post-it que serão afixados na parede de forma a ser visíveis para todos.
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B - Workshop “identificar fatores em comum e particularidades/diferenças”
Objetivos

Identificar e ressaltar fatores em comum na experiência do voluntário,
bem como particularidades/especificidades na mesma.
Duração
3h30 (com uma pausa incluída)
É importante incluir uma pausa de (30 min) entre ambas atividades. O
intervalo permite desanuviar, libertar pensamentos, etc.
Material
e Material:
configuração
- Móveis de trabalho (mesa, cadeira)
- Material de trabalho (caneta, papel, etc.)
Metodologia
Atividade 1: História de vida / entrevista (2 horas)
A ideia é acompanhar os voluntários no processo de desenvolvimento
de aspetos em comum e particularidades entre os mesmos.
Os participantes serão agrupados em pares formados por um orador e o
outro, de ouvinte.
O orador inicia a atividade a contar a “sua história de voluntariado”
durante 45 minutos, bem como a partilhar de forma livre as experiências
anteriores que o tenham conduzido à decisão de realizar o voluntariado.
Isto permite ao orador fazer uso do raciocínio e da linguagem. O ouvinte
apenas ouve e tira apontamentos tal como no contexto de uma
entrevista não estruturada. Passados os 45 minutos, os papéis são
invertidos.
N.B.: Caso o orador não saiba o que dizer, a tabela semiestruturada de
“aquela vez em que aprendi” pode ser uma ferramenta útil de usar.
Cada um dos participantes deve iniciar com essas duas expressões
seguidas da leitura dos apontamentos do outro. Após a leitura, ambos
os participantes devem identificar semelhanças tais como competências
e motivações em comum (pelo menos 5) das duas experiências.
Após as duas entrevistas, todos os membros estabelecem motivações e
competências comuns em ambas as experiências (ver anexo 5.3, para
outros processos).
Atividade 2: Identificar pontos em comum com todo o grupo (30 min)
Os pares serão integrados no grupo principal para que o orientador
possa fazer a ponte das competências e motivações em comum
identificadas na entrevista anterior. Para isto, o orientador juntará a lista
e escreverá no quadro os 5 pontos identificados (no mínimo) de forma
que seja visível para todos.
Para identificar os elementos em comum das experiências, cada item da
lista deve ser categorizado em balões (ver anexo 5.4) fazendo referência
se é aceite ou não pelo grupo, tal como “sim, partilhamos esse ponto em
comum” ou “não, não partilhamos esse ponto”.
O formador deve observar e escrever no quadro a quantidade de
pessoas que partilha cada item. No final, o resultado será uma visão
geral dos elementos em comum de todos ou de uma grande ou pequena
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parte do grupo.
Atividade 3: Particularidades/diferenças (30 min).
Os participantes serão convidados para orientar uma reflexão individual
sobre as diferenças da sua própria experiência em contraste com os
pontos em comum. Os conteúdos da reflexão serão partilhados em com
a plenária (para quem assim o desejar).

C - Workshop “Pós voluntariado”
Objetivos

Acompanhar os voluntários no processo de projetar-se a si próprios no
futuro e traçar os rumos que desejem seguir.
Duração
3 horas no máximo (com uma pausa incluída).
É importante incluir uma pausa de (30 min) entre ambas atividades. O
intervalo permite desanuviar, libertar pensamentos, etc.
Material
e Material:
configuração
- Móveis de trabalho (mesa, cadeira)
- Material de trabalho (caneta, papel, etc.)
Metodologia
Atividade 1: Olhar para o futuro (1 hora)
Cada participante terá de escrever uma carta virtual dirigida ao seu
orientador como se fosse escrita no futuro, dentro de 2 a 5 anos. Nesta
deve ser descrito o novo contexto explicando as razões e escolhas que
definem o seu rumo. Devem ser tomados em consideração os
apontamentos da entrevista do workshop anterior, bem como as
diferenças salientadas. Isto permitirá aos participantes realizar
projeções e definir o rumo e as competências para as quais sintam
tendência.
Atividade 2: Possíveis meios / ferramenta de comunicação (1 hora)
Os participantes devem mostrar as ferramentas com as quais já tenham
trabalhado anteriormente (foi-lhes requerido trazê-las antes da
formação). Alguém tem um portefólio? Como o organizaram? O que
dizer da “Digital Story Telling”, alguém já experimentou técnicas de
arte? Uma breve apresentação de um ou dois voluntários por cada
ferramenta pode ajudar a exemplificar e dar sugerir ideias ao resto do
grupo.
Caso seja preciso, a apresentação pode ser complementada pelas ideias
dos restantes participantes, numa espécie de troca de ideias. Será feita
uma lista de todos os meios conhecidos para comunicar (portfolio,
áudio, vídeo, narração de história digital, arte, open badge, ferramentas
da Europass, passaporte de línguas Europass, etc.) que será incluída no
quadro principal. Também pode ser comentado o valor agregado das
ditas ferramentas segundo o seu respetivo público-alvo. Este exercício
definirá todos os possíveis meios a serem usados para falar sobre as
experiências e sobre si próprio. O papel do orientador é estimular a
criação de ideias novas.
Atividade 3: Expressão de necessidades (30 min)
Os participantes devem exprimir as necessidades relacionadas com as
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ferramentas de comunicação. Caso precisem de receber formação em
Digital Storytelling, vídeo, descrição de áudio, passaporte de línguas
Europass, (se for pela primeira vez), deve ser planeada uma formação
específica para eles no final deste módulo.
Esta é a altura para avaliar as necessidades de acompanhamento em
relação aos seguintes 3 pontos: portefólio, open badges e entrevistas,
visto que são parte do workshop D “desenhar uma ferramenta”. Isto é
uma referência para a organização do dia seguinte em relação à
necessidade de orientar 3 atividades sucessivamente (para todos) ou em
paralelo (para aqueles que as precisem).
Esta é uma boa forma de adaptar a formação às necessidades reais,
sugerindo um plano de formação individual.

D - Workshop “desenhar ferramentas”
Objetivos

Criar ferramentas que suportem a inserção social do voluntário.
Treinar para futuras entrevistas ou iniciativas.

Duração

3 horas no máximo, dependendo do fato de que as atividades são conduzidas
sucessivamente (para todos) ou paralelamente (para as pessoas que precisam dela).

Material
e Material:
configuração
- Móveis de trabalho (mesa, cadeira)
- Material de trabalho (caneta, papel, etc.)
- Materiais criativos e artísticos (pintura, argila, papel de
desenho, etc.)
- Computadores
Metodologia
Atividade 1: Reunir o material num portefólio. (1 hora).
A ideia é pedir aos participantes que reúnam todo o material que
tenham produzido durante a experiência de voluntariado:
questionário de competências, produção de projetos anteriores,
ferramentas de comunicação, certificados… cada participante pode
tentar organizá-lo seguindo uma ordem lógica (segundo a sua visão), o
que significa que cada um criará o seu próprio portefólio.
Atividade 2: Open badge (1 hora)
Em primeiro lugar, o tutor explicará o que é um open badge.
Cada participante pode criar a sua própria conta numa plataforma web
de open badges e solicitar a validação do seu badge (criado pela
organização) assinalando as suas competências.
Depois, podem procurar outros open badges que possam obter graças
às competências adquiridas (para além do badge da sua própria
organização).
Links de algumas plataformas:
https://openbadgefactory.com/fr/
https://openbadges.org/
Atividade 3: Formação de entrevistas para futuras iniciativas (1 hora)
O participante deve identificar o tipo de ação que pretende seguir
(emprego, compromisso com organizações, lidar uma campanha, fazer
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financiamento coletivo, etc.), bem como o público-alvo que quer
convencer.
Através de dois questionários já preenchidos (ver o resultado O2 do
projeto VOYCE http://voyceproject.eu/english-resources/), os
participantes devem identificar as competências que querem
evidenciar nessas ações e público-alvo.
Depois, os participantes podem formar-se a si próprios fazendo uso da
ferramenta de comunicação da sua preferência, dirigida à ação e o
público-alvo que identificaram, através de uma simulação de
apresentação.
Outro participante terá o papel de público-alvo. O resto do grupo
observa a reação podendo fazer comentários no final da apresentação.

E - Workshop “construção de redes”
Objetivos

Promover o networking
Permitir aos participantes identificar redes que possam ser úteis para
futuras iniciativas.
Duração
2 horas
Material
e Material:
configuração
- Móveis de trabalho (mesa, cadeira)
- Material de trabalho (caneta, papel, etc.)
- Materiais criativos e artísticos (pintura, argila, papel de desenho,
etc.)
Metodologia
Atividade 1: Identificar redes externas (30 min)
Em grupos de três pessoas, os participantes devem mencionar as redes
que conheçam e apontá-las num papel através de mapas mentais (de
forma a identificar redes relacionadas com as associações em que
realizaram o voluntariado, ou redes relacionadas com compromissos ou
estudos anteriores…)
Utilizar um mapa mental é uma forma fácil de juntar ideias sem se
preocupar pela ordem e estrutura. Permite estruturar as ideias de forma
visual para ajudar nos processos de análise e memoria. Um mapa mental
é um diagrama que representa palavras, conceitos ou itens associados e
classificados a um conceito ou assunto central utilizando um esquema
gráfico não linear que permite ao indivíduo construir um
enquadramento intuitivo à volta do conceito central (ver num anexo 5.5
o exemplo sobre alterações climáticas).
Os papéis com a representação do mapa mental serão colocados na
parede para que sejam visíveis a todos os participantes.
Atividade 2: O meu panorama de redes, facilidades e dificuldades
(1h30)
Depois da discussão grupal de ideias, os participantes serão convidados
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a desenhar o panorama de redes que precisam de utilizar para atingir
com sucesso o seu plano de ação para o seu projeto futuro.
Num papel, devem desenhar/representar:
- Planícies / campos para as pessoas / redes que sejam de fácil utilização.
- Campos separados pelos rios para pessoas / redes com difícil acesso.
- Montanhas para as pessoas / redes com acesso muito limitado
- Pontes sobre rios para pessoas facilitadoras que poderiam ajudá-los a
atingir redes remotas.
- Cidades maiores ou mais pequenas para simbolizar grupos de pessoas /
redes de recurso.
- Etc.
Após uma hora dedicada a desenhar, cada participante pode explicar a
sua representação aos outros.

Avaliação
Objetivos

Duração
Material
configuração
Metodologia

Permitir uma avaliação da formação
Permitir aos participantes expressar a sua opinião em relação à
formação
30 min
e Material: nenhum
Atividade 1: avançar para questões relacionadas com a formação (15
min)
Os participantes colocam-se em círculo. Cada um pode dizer uma frase
associada à formação (conteúdo, ritmo, organização, ambiente,
duração, etc.). Os restantes que estão de acordo com o orador dão um
passo em frente, aqueles que discordam dão um passo atrás e os que
não têm opinião permanecem imóveis. No intervalo entre frases ditas,
todos devem voltar ao seu lugar inicial.
Atividade 2: avançar para questões pessoais (15 min)
O processo é o mesmo, no entanto, os participantes têm de exprimir
como é que se sentem em relação ao final da experiência, ao seu futuro,
às possíveis ferramentas de comunicação a usar e à possível ação que
irão implementar posteriormente.
(Ver anos 5.4 para os outros processos).
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5.

Anexos

Anexo 5.1: Ferramentas quebra-gelo
Todas as ferramentas apresentadas foram extraídas do
"Toolkit for Active Education Eager Trainer". 200
ferramentas para facilitar a nossa formação".
Edições Cafard. CEMEA País do Loire (França).
Prefácio
O porquê das atividades quebra-gelo?
Estas atividades ajudam a formar o grupo através da
construção da confiança sem juízos de valor entre os
membros. Ajudam a criar um ambiente amigável favorável
para motivar as pessoas a trabalhar.
Tais atividades não estão relacionadas apenas com um objetivo, mas sim com vários:
revitalizar aos participantes depois da pausa do almoço, promover a convivência entre os
participantes, ajudar as pessoas a despir-se do seus status, desenvolver interações entre as
pessoas, criar rituais para começar o dia, relaxar, promover a cooperação…
As atividades podem ser praticadas por todas as pessoas e em várias ocasiões sem chegar
ao ponto de fatiga uma vez que cada experiência aportará diferentes coisas.
A prática das atividades também ajuda a igualar os participantes (os que são bons em
comunicar e aqueles que têm dificuldade de falar em público; os que possuem um estrato
social privilegiado e aqueles cujo estrato social é baixo).
Algumas regras a ter em conta ao orientar as atividades quebra-gelo.
-

Explicar o porquê da atividade;
Praticar uma atividade que domines de forma para transmitir energia positiva.
Não forçar os participantes a intervir na atividade.
Participar na atividade;
Observar (interações, reações, dinâmicas de grupo);
Mostrar humor (relativizar, libertar-se de tensões, atrever-se);
Sugerir ao grupo para recriar a sua própria atividade quebra-gelo.
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Alguns exemplos de ferramentas:
A classificação de círculos de nomes
O grupo será classificado alfabeticamente segundo os nomes de modo a formar um círculo.
Caminhar
O grupo caminha na tentativa de ocupar o espaço na totalidade. Quando o orientador diga
“parem”, todos devem fazê-lo. O objetivo é não deixar nenhum recanto vazio, o espaço
deve estar harmoniosamente preenchido. Caso o grupo atinja o objetivo com sucesso, o
orientador pode sugerir mudar o tipo de movimento. Por exemplo, saltar, caminhar em
frente, caminhar para trás, etc.
A bomba e o escudo
O orientador define um espaço para que os participantes possam movimentar-se de
maneira livre. A dinâmica pode ser dividida em duas partes.
No primeiro jogo, cada jogador deve escolher em segredo uma pessoa das que têm o papel
de bomba. A escolha pode ser feita através da escrita do nome num papel ou simplesmente
ao confiar um no outro. Quando o orientador dê o sinal, os jogadores movimentam-se por
todo o espaço do jogo e ao segundo sinal, devem parar. Os que fiquem a menos de 3 metros
da sua bomba serão eliminados.
No segundo jogo, cada jogador deve escolher em segredo uma pessoa para ser a sua bomba
e outra para ser o seu escudo. Na segunda volta, a bomba será mais poderosa pelo que não
poderá ser evitada. Para poder sobreviver ao segundo sinal, o escudo deve ficar entre o
jogador e a bomba. O jogo só acaba quando ficam menos de 3 pessoas.
Olá... e tu?
Num espaço definido, os participantes andam às voltas sem falar entre eles. Quando o
orientador dê o sinal, devem juntar-se em pares e apresentar-se da seguinte forma: “Olá, o
meu nome é… e tu?”. Quando o orientador volte a dar o sinal, devem continuar a caminhar
e formar um novo par (binómio).
Garrafa bêbeda
Os participantes e o orientador formam um círculo muito fechado. Um voluntário é
colocado no centro (enquanto o círculo vai se reduzindo). A pessoa no centro deve estar
relaxada e de olhos fechados, mas rígida de forma a que possa deixar-se cair para a direita,
frente, trás e os lados. As pessoas à volta devem segurá-la e gentilmente empurrá-la noutra
direção.
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Alternativa/variante: os participantes passam as mãos no corpo da pessoa do centro e
balanceiam-na dum lado para o outro. Devem indicar a direção do movimento sem
comunicar verbalmente.
A caça de borboleta
O primeiro passo é designar a “Tori” que significa “pássaro” em japonês. Os restantes
participantes são borboletas. A tori fica no centro do círculo de olhos fechados e com a
palma da mão virada para cima. As borboletas voam por todo o lado tocando em ocasiões
na palma da mão. Tori deve tentar apanhar as borboletas. Caso Tori apanhe alguma (um
dedo é suficiente), o participante apanhado fica no centro com Tori, fecha os olhos e juntase à caça das borboletas. A última borboleta livre ganha o jogo.
A caminhada às cegas
As pessoas formam pares. Uma pessoa fecha os olhos e a outra faz de guia: quer seja a
sussurrar o seu nome, quer seja através de um código físico (o dedo indicador toca nas
costas para seguir em frente, ou na cabeça para recuar). O interesse dos jogos às cegas é a
nossa destabilização a partir do momento em que perdemos um dos nossos sentidos
essenciais passando a ficar dependentes e à mercê do outro... confiar é pois indispensável.
O orientador tem a responsabilidade de garantir que as pessoas não se coloquem em
perigo.
A bola
Esta atividade para além de convidar os participantes a conhecerem-se, permite dar a
conhecer os nomes. Uma bola imaginária é atirada a uma das pessoas no grupo enquanto o
atirador diz “recebi a bola de… e mando-a à…”. Cada participante deve receber a bola
apenas uma vez. Depois da primeira ronda, a bola deve seguir o mesmo caminho. Numa
certa altura, é introduzida a segunda bola no jogo.
A cebola
Os participantes formam dois círculos, um no interior e outro no exterior. São provocadas
situações cara-a-cara. Cada par tem um minuto para encontrar um ponto em comum que
não seja físico (não pode ser “ambos temos cabelo comprido” ou “ambos temos óculos”).
Depois cada um deve integrar-se ao outro círculo e começar de novo. Podem, ou não, ser
estabelecidas temáticas (canções, filmes, família, política, escola…).
A escultura invisível
O grupo é dividido em dois, metade são escultores e a outra metade, cegos. Cada escultor
pega na mão de um participante cego, caminha com ele e faz uma escultura dele. Todos os
cegos devem juntar-se formando uma escultura só. Depois os escultores reproduzem a
escultura noutro lugar. Cada escultor deve encarnar a sua escultura. Os cegos abrem os
olhos e devem descobrir o seu escultor.
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A orquestra de ruídos
Cada grupo escolhe uma palavra de três ou quatro sílabas. O grupo é dividido obtendo a
mesma quantidade de subgrupos que de sílabas; a cada subgrupo é atribuído uma sílaba. A
ideia é inventar múltiplas formas de dizer, cantar ou repetir a sílaba. Cada participante
define a sua maneira de cantar a sua sílaba. A seguir, é assignado um maestro. Devem ser
acordados gestos que representem as orientações do canto: mais alto, mais baixo, mais
depressa, mais devagar (por exemplo, mão no ar = cantar muito alto, movimento de
ondulação = cantar moderadamente alto, movimento para baixo = reduzir o som, mão baixa
próxima do chão = sussurro). O concerto começa…
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Anexo 5.2: Ferramentas para se apresentar
A cartografia do grupo
Definir-se-á com o grupo as orientações Norte/Sul e Este/Oeste. Cada pessoa deve
posicionar-se no espaço consoante as perguntas feitas: onde vivo? Para onde fui nas últimas
férias? Onde nasci? E assim por diante.
A anedota sobre o nome ou o nascimento
Cada participante apresenta-se com o primeiro nome e uma história associada ao nome ou
ao nascimento. Esta introdução autobiográfica permite que cada pessoa se apresente sem
falar sobre uma função com mais legitimidade do que outras para falar no resto da
formação.
O acróstico
Cada pessoa escreve o seu nome numa folha e a partir de cada letra do nome deve formar
palavras que representem e caraterizem a personalidade. Quando o cartaz esteja pronto, a
pessoa deve de se apresentar desenvolvendo as palavras indicadas na folha. Pode ser
sugerido aos participantes decorar os seus cartazes com desenhos, por exemplo. Os cartazes
podem ser guardados ou pendurados nas paredes da sala. Observação: Durante a
apresentação, o orientador convida os participantes a desenvolver o que escreveram. Caso
contrário, há o risco de que as presentações sejam desta forma: “dinâmico porque sou
dinâmico, cantor porque sou cantor, estudante universitário porque sou estudante e por aí
diante”. O interesse é saber porque é que estudou um determinado curso ou cantor de
quê? Duma banda ou de um coro? Etc.
A árvore de apresentação
A árvore é composta por vários tufos de plantas (espaços para serem preenchidos). A
quantidade de tufos depende da quantidade de temas escolhidos. Os temas podem ser,
nomeadamente, primeiro nome, história de vida, rumo de vida, expetativas em relação à
formação, sonho, aptidões, lacunas, experiência, etc.
Cada participante preenche os vários tufos de folhas (impressos numa folha) com um texto
ou imagens representativas. A seguir, cada participante apresenta a sua árvore durante 3
minutos aproximadamente.
O objeto
Cada um escolhe um objeto para se apresentar, por exemplo, pode ser com um livro ou uma
receita. A indicação de trazer um objeto deve ser transmitida com antecedência. Esta
apresentação pode ser feita através do jogo de cartas “dixit” (disponibilizar um baralho de
cartas para os participantes).

21

Questionário de Proust
Cada um preenche o seu questionário para depois ser afixado ou até apresentado
oralmente (pode consistir em apresentar algumas caraterísticas no momento sem arriscar
prolongar o tempo disponível para tal). Claro que é possível adaptar o questionário
adicionando ou eliminando perguntas.
A minha virtude preferida:
O meu principal atributo:
A qualidade preferida nos outros:
O meu principal defeito:
A minha principal qualidade:
O que mais gosto dos meus amigos:
O meu ofício preferido:
O meu desejo de felicidade:
Qual seria a minha pior desgraça?
Para além de eu próprio, quem mais quero ser?
Onde gostavas de viver?
A minha cor preferida:
A flor que mais gosto:
O meu pássaro preferido:
Os meus autores de prosa preferidos:
Os meus poetas preferidos:
Os meus heróis de ficção:
As minhas heroínas de ficção preferidas:
Os meus heróis na vida real:
As minhas heroínas preferidas na vida real: A minha comida e bebida preferida:
O que mais odeio:
Qual personagem histórica não gosto: Os fatos históricos que mais desprezo: A
prenda que mais gostava de receber da natureza: Como gostaria de morrer:
O estado atual da minha mente:
A ofensa que mais indulgência me inspira:
O meu lema:
A minuta CV
A minuta CV é apresentada numa folha A4 dividida em 4 categorias: o meu nome; o que
posso dar ao grupo; o que espero que o grupo me ofereça; o que espero da formação. O
orientador apresenta e distribui a minuta entre os participantes. Cada participante tem dois
minutos para preenchê-la e um minuto para apresentá-la oralmente. Dependendo da
organização da sala, cada folha pode ser afixada à frente do orador ou atrás dele na parede.
Alternativa: a apresentação pode ser feita através de uma entrevista entre pares, por
exemplo, A entrevista B e depois A apresenta B e vice-versa.
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Gosto / não gosto
Cada participante deve escrever numa folha uma lista de coisas que gosta (comida chinesa,
futebol, programas de televisão), bem como a lista das coisas que não gosta. A
apresentação é feita em grupos grandes. No final da apresentação, as folhas serão afixadas
na parede.
Três mentiras e uma verdade
Numa folha A4 dividida em 4 quadros, cada um escreve quatro coisas sobre si próprio, por
exemplo, consigo tocar o meu nariz com a minha língua, conheci o Obama, nasci na ilha
Reuinão e tenho duas mães. Das quatro informações, três delas são mentira e uma é
verdade. Depois, os participantes reúnem-se para reconhecer e marcar com uma cruz as
coisas da outra pessoa que considerem falsas. Após cada reencontro, dá-se a palavra a um
dos participantes para responder às perguntas: “então, consegui decepcionar o meu
mundo? Enganei-te?”
Desenrolar o carreto
Cada um segura um pedaço de fio, mais ou menos longo. Cada um deve falar sobre si
próprio enquanto enrola o fio à volta do dedo.

23

Anexo 5.3: Ferramentas para falar sobre si próprio
Preâmbulo
Porquê falar sobre si a formação?
Porque este exercício promove o aparecimento, a expressão e realização de valores!
Consideramos que é essencial recusar silenciar as nossas convicções como ativistas da
educação. É por isso que promovemos o uso de ferramentas que permitem que os nossos
valores sejam manifestados em ações. De fato, mesmo quando passamos muito tempo em
dinâmicas de grupo a tentar definir valores comuns, consideramos que as ações falam mais
alto que as palavras. Dá-se às pessoas não uma oportunidade para dizer o que pensam, mas
sim para dizer o que elas realmente são ou o que pensam através do que fazem.
Este exercício permite-nos privilegiar a narração em vez da argumentação. Com frequência
sugerimos às pessoas dizer o que pensam num registo meramente argumentativo. No
entanto, sabemos que este registo é potencialmente estigmatizante e excludente, na
medida em que não somos iguais no modo concetual implícito na argumentação. Através
das ferramentas de contar histórias de vida é possível exprimir ideias num modo narrativo,
convidando cada participante a ser “o contador de histórias da sua própria existência”!
Assim, durante um debate à noite para pais, faça a pergunta: “qual foi o momento mais
desafiante e o mais gratificante para o pai e a mãe? Certamente desta forma promove mais
liberdade de expressão em vez de perguntar: “o que acha da paternidade?”.
Este exercício promove a partilha/transmissão. Através deste trabalho, defendemos a
necessidade de transmitir a cultura política, associativa e militante entre as pessoas. Ainda é
visível a censura das histórias militantes e a falta de transmissão da cultura política. Quantos
de nós nos atrevemos a partilhar os nossos compromissos, as nossas emoções em relação à
política, as nossas pequenas e grandes resistências, os acontecimentos que marcaram a
nossa vida ou a orientação profissional?
Este exercício permite questionar o elo sensível que cada um tem com os seus
compromissos ao atrever-se a dizer a nós próprios quem somos, aquilo que nos atrai, que
nos preocupa, que nos moldou e que nos é útil. Exploramos o significado que nos
representa e que determina o nosso relacionamento com os outros e com o mundo.
Esta ferramenta permite conhecer-nos melhor. Desvendar o filme da nossa história de trás
para frente é a melhor maneira para chegar a conhecer-nos. “Conhece-te a ti mesmo”
aconselhava Sócrates. E se levarmos à letra?
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Alguns exemplos de ferramentas:
O brasão
Esta ferramenta permite-nos explorar o significado que nos representa e que determina o
nosso relacionamento com os outros e com o mundo. Favorece a autoexpressão: ao dizer a
nós próprios quem somos, o que nos representa, nos atrai, nos preocupa, nos moldou e nos
é útil.
Procedimento: Cada pessoa deve preencher os quadros do brasão com frases ou desenhos
com elementos relevantes que a representem. A atividade deve ser feita individualmente de
forma a revelar desde as caraterísticas essências do indivíduo à respiração que o mantem
vivo. O conjunto de sinais distintivos e o brasão representam a pessoa na sua essência e no
projeto.
Se a realização do brasão é pessoal e íntima, pode ser socializada. Uma segunda fase pode
consistir em convidar cada participante a apresentar o seu brasão em pequenos grupos
seguido de uma discussão podendo ser realizada uma última síntese (pontos salientes,
semelhanças, diferenças, perguntas colocadas, etc.) para depois, voltar a formar o grupo
grande.
Caso seja proposta a socialização desta ferramenta, deve ser acompanhada por regras
éticas: nenhuma crítica ou análise “selvagem” será expressa por ninguém; esclarecer desde
o início os termos da expressão do brasão; definir coletivamente o uso subsequente do
brasão: é pessoal? é um pretexto para a exploração conceptual? Permitiu uma discussão
sobre as características essenciais da profissão?
Podem ser criados diferentes brasões segundo a audiência, os objetivos da formação, etc.
Um exemplo (proposto durante o posicionamento da formação de coordenadores de
atividades de tempos livres) é apresentado na seguinte página.
Alternativa: O contorno da mão
Cada participante reproduz o contorno da sua mão numa folha. Depois escreve no verso da
mão o seu nome. Em cada dedo deve escrever a informação relacionada com as instruções
dadas pelos orientadores.
Trabalho político e simbólico
Duração: 15 a 30 minutos por pessoa.
Distribuição: em círculo. Considere equipar a sala com um projetor de vídeo, colunas,
computador e ligação à internet para transmitir o trabalho.
Esta ferramenta oferece uma porta de entrada para intercâmbios de natureza política.
Também serve para reunir impressões, sentimentos e outras imagens que as pessoas
mantêm sobre trabalhos que as marcaram.
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Procedimento: o orientador propõe que cada participante traga um trabalho realizado (uma
canção, um livro, um filme, um poema, etc.) que faça eco dos seus compromissos
(voluntários, profissionais, ativistas, etc.), as suas convicções políticas e seus valores. Deve
ser um trabalho que marcou a pessoa num determinado momento da sua vida. Cada um
terá 15 minutos para partilhar a sua experiência. Cada pessoa deverá sucessivamente:
Apresentar de maneira objetiva o trabalho: biografia do artista, ano da publicação,
contexto, anedota, etc.
Partilhar um excerto com todo o grupo.
Proporcionar uma análise pessoal e subjetiva do trabalho: o que é que me comoveu? O que
é que fala sobre mim? Como ressoa com os meus valores?
O exercício pode ser feito durante uma semana de formação, por exemplo, com uma
semana de intervalo entre as apresentações, nomeadamente, começar todas as manhãs e
todas as tardes. O objetivo do intervalo é evitar a questão da repetição.
Uma atividade em grupo (dependendo do tipo de trabalho ou do tema tratado nas
diferentes obras) pode ser considerada no final das apresentações individuais. De qualquer
maneira, é necessário permitir reações dos membros do grupo: perguntas, acréscimos,
opiniões, etc.
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Anexo 5.4: Ferramentas para fazer um relatório de progresso, uma avaliação.
Preâmbulo
Diferentes formas de avaliação e validação
É conveniente sublinhar que diferentes formas de avaliação e validação (é a nossa escolha
não lidar com a diferença, embora substancial, entre avaliação e validação… o CEMEA
produziu muitos documentos para definir estes termos, consulte-os também) podem ser
utilizadas. Aqui estão alguns deles (lista não exaustiva):
As avaliações ou relatórios através de gráficos
Simples e de rápida utilização, os gráficos permitem sondar um grupo de forma rápida. O
princípio geral é observar as apreciações num diagrama proposto com antecedência (alvo,
moinho, estrela na qual cada ramo simboliza um conteúdo ou um critério a ser avaliado) de
forma individual ou grupal num cartaz. Uma ferramenta desta natureza de
avaliação/relatório chamada “teia de aranha” é apresentada na página seguinte.
Avaliações ou validações através de questionário
Técnica comummente usada em avaliações e validações: o objetivo é responder de forma
escrita a uma série de questões que podem relacionar-se com um conteúdo, um
sentimento, uma experiência, etc.
As perguntas são abertas convidando a ter uma resposta ampla e desenvolvida em que a
escolha de palavras depende dos participantes. Exemplos: que nome daria à formação?
Qual é a informação que mais reteve? Qual foi o seu momento preferido e porquê? O que
não gostou e porquê? Que conselho daria ao orientador?
Avaliações ou validações através de projeção
Estas avaliações permitem falar sobre as preocupações combinando a subjetividade e a
objetividade dos participantes. Desta forma, dizer o que gostamos, o que sentimos, o que
nos interessa e o que significa para nós, permite-nos com frequência ganhar consciência das
nossas representações ou da nossa relação pessoal com o conteúdo.
Avaliações ou validações através de expressão artística
O objetivo é avaliar uma situação através do resultado de uma expressão artística (peça
teatral, cartaz, poema, concursos de poesia, construção plástica, etc.) consoante objetivos
traçados com antecedência.
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Avaliações ou validações através de discussão.
No âmbito coletivo, é realizada uma troca de ideias sobre a formação desenvolvida. A
discussão pode ser organizada em grupos grandes ou pequenos (com ou sem feedback oral),
podendo ser unilateral (resposta a perguntas especificas), semi-diretiva (a partir de um
esquema inicial de perguntas sendo que a discussão é desenvolvida de forma livre), ou livre
(a partir de um ponto inicial de discussão as pessoas podem expressar-se consoante
considerem conveniente).
Avaliações e validações através de inventários de controle.
Uma lista ou grelha de propostas escritas que permite aos participantes escolher uma
opção, quer assinalando a resposta que considerem correta e marcando uma cruz na
resposta incorreta, quer indicando uma resposta simples (sim ou não).
Exemplos de ferramentas
Tenho alguns conselhos para dar!
Cada participante deve dar um conselho (só um) à equipa da formação para a seguinte.
Geralmente o conselho dado diz muito sobre a relação entre o participante e a formação.
O doce e o picante
Dois objetos (um doce e outro picante) circulam dentro do grupo. Em círculo, cada um
segura os dois objetos enquanto diz algo que considere que tenha sido doce e picante na
formação.
Um passo em frente
O grupo posiciona de pé e em círculo. Cada um é convidado a falar uma vez só. Para isso,
deve dar um passo em frente e indica um elemento do relatório de progresso. Aqueles que
estejam de acordo avançam um passo, os que não concordam dão um passo atrás e aqueles
que estão em posição neutra permanecem no sítio. Depois o orador volta para o círculo e
passa a palavra a outra pessoa.
Tenho uma foto para vos mostrar...
Serão afixadas na sala as fotos que foram tiradas durante a formação (esta ferramenta
requer preparação prévia por parte do grupo de formação: a ideia é “imortalizar” com
vários cliques alguns momentos da formação desde o primeiro dia). Cada pessoa tem um
turno para tirar uma foto e exprimir os seus sentimentos sobre a formação com base na
imagem.
O irreversível
Cada um dos participantes, em círculo e após um período de reflexão e escrita, deve referirse ao grupo como um todo com base na resposta da seguinte questão: em relação à
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aventura desta formação, sou capaz de identificar o irreversível? A formação transforma (na
transformação é possível não haver formação?) sim, mas transforma o quê? Quais são as
transformações decisivas? Consigo identificá-las? Quais os aspetos que nunca serão os
mesmos?
As batatas
Numa folha A4 (ou A3), cada participante desenha círculos (ou batatas) grandes ou
pequenas dependendo do quanto tenha gostado ou não da formação. O objetivo é retratar
todos os momentos da formação, para tal, é necessário dar as indicações antes de que cada
um desenhe na sua folha. Os participantes devem dar um nome a cada momento e escrevêlo dentro de cada círculo. Depois, são organizados turnos de exposição oral em que cada um
apresenta o seu trabalho (tal círculo, tal tamanho, tal razão, etc.)
O momento marcante
Cada participante reflete sobre o desenvolvimento da formação e identifica um momento
marcante, em que houve um acontecimento significativo de formação. O que é que mudou
este acontecimento em mim? A nível profissional (ou voluntariado)? A nível pessoal? O que
é que é que aprendi? Como? Que significado teve este momento para mim? O que mudou
na minha postura após tal momento? Primeiro haverá um momento de reflexão individual e
depois a apresentação oral de uma pessoa, seguido de outra, tendo como princípio o da
mesa redonda.
A história em movimento (o andamento da história)
Uma folha circula de mão em mão. Cada participante deve escrever uma história sobre a
formação. Mas cada um só tem direito de ler o excerto anterior (a folha deve ser dobrada
em cada turno). A história é escrita por várias mãos, uma vez acabada, a história será lida na
totalidade.
A parede que fala
O orientador deve preparar várias folhas do quadro. Cada folha tem como título um início
duma frase. Por exemplo: “Acredito que no final da formação, terei saudades…” ou “saio da
formação com a mochila cheia de…”.
As folhas serão afixadas nas paredes da sala ficando visíveis para todos. Cada participante
terá um marcador para acrescentar os seus comentários em cada folha. Também é possível
fazer esta técnica ao vivo distribuindo canetas e post-its para que cada se exprima e depois
afixe os seu post-it na folha do quadro. Uma boa ideia é que todos leiam os comentários dos
outros no final do dia.
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