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Parte 1: Metodologia 

1.1 Antecedentes 

Os ambientes de difícil acesso, sejam eles em bairros, espaços públicos ou infraestruturas sociais e 

comerciais, propiciam um grande risco de exclusão social. Em particular, são as pessoas com limitações 

físicas, mentais ou sociais que estão frequentemente preocupadas com o isolamento. Ambientes construídos 

de forma inteligente, saudável e amiga da idade, que são adequados para estes grupos-alvo, incluem: 

espaços seguros e confortáveis, a possibilidade de sair e regressar ao próprio edifício sem barreiras, serviços 

sociais e de saúde, e oportunidades de participar ativamente na vida comunitária.  

O conceito de Ambientes Inteligentes, Saudáveis e Inclusivos - Smart, Healthy, Age-Friendly Environment 

(SHAFE), baseia-se nas análises e avaliações do Relatório Mundial da Organização Mundial de Saúde - World 

Health Organisation (WHO) sobre “Envelhecimento e Saúde” (WHO, 2016). De acordo com o Relatório, o 

envelhecimento e viver numa idade avançada é influenciado por uma variedade de fatores: “Embora algumas 

das variações na saúde das pessoas mais velhas sejam genéticas, muito se deve ao ambiente físico e social 

das pessoas - incluindo as suas casas, bairros e comunidades, bem como às suas características pessoais - tais 

como o seu sexo, etnia ou estatuto socioeconómico”. 1  

O grupo de pessoas mais velhas é altamente 

heterogéneo. As pessoas com recursos limitados, por exemplo, têm maior dificuldade em ultrapassar 

problemas de saúde. Contra este pano de fundo, a WHO desenvolveu critérios para ambientes amigos da 

saúde. “Ambientes amigos de todas as idades fomentam a saúde e o bem-estar e a participação das pessoas 

à medida que envelhecem. São acessíveis, equitativos, inclusivos, seguros e de apoio. Promovem a saúde e 

previnem ou atrasam o aparecimento de doenças e o declínio funcional. Fornecem serviços e apoio centrados 

nas pessoas para permitir a recuperação ou para compensar a perda de funções, para que as pessoas possam 

continuar a fazer as coisas que são importantes para elas”.2 

Os ambientes amigos de todas as idades incluem três dimensões - ambientes 

físicos, ambientes sociais, e serviços municipais - 

 
1  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/deta 
2  https://www.who.int/ageing/projects/age-friendly-environments/en/ 

Figura 1 - Dimensões e domínios de ambientes amigos de 
todas as idades 
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com oito domínios interligados: 1) Ambientes exteriores, 2) Transporte e 

mobilidade, 3) Habitação, 4) Participação social, 5) Inclusão social e não 

discriminação, 6) Envolvimento cívico e emprego, 7) Comunicação e 

informação, 8) Comunidade e serviços de saúde. 

O jogo BIG pretende sensibilizar e transferir conhecimentos sobre medidas e ações apropriadas para criar 

ambientes saudáveis e construídos de uma forma amiga da idade, também através da utilização de soluções 

TIC, tais como tecnologias de assistência ou tecnologias domésticas inteligentes. De acordo com as suas 

experiências profissionais, stakeholders neste campo estão normalmente focados/as em tópicos e áreas 

específicas. No entanto, uma implementação eficaz de ambientes inteligentes, saudáveis e inclusivos 

necessita de uma abordagem holística que combine medidas arquitetónicas, sociais e de TIC. Como 

contribuição para colmatar a lacuna entre os dispositivos existentes e a sua aplicação, o jogo ajuda as/os 

formandas/os a familiarizarem-se com potenciais soluções e passos a dar. Workshops, como oferta adicional 

mas não obrigatória, irão expandir a transferência de conhecimento. 

Uma ficha sobre o conceito de ambientes inteligentes, saudáveis e inclusivos pode ser encontrada no website 

do projeto irmão 'Hands-on SHAFE': hands-on-shafe.eu. 

O projeto BIG desenvolveu uma ferramenta educacional de apoio e inovadora para promover ambientes 

inteligentes, saudáveis e amigos de todas as idades. O kit de ferramentas para formadores/as inclui materiais 

de formação, instruções para facilitadoras/es e, em particular, um jogo online. O objetivo é proporcionar um 

acesso de baixo limiar ao conhecimento sobre a criação de ambientes saudáveis e amigos de todas as idades, 

na maior medida possível. O jogo BIG será incorporado no workshop e permitirá aos formandos/as 

experimentar o mundo a partir da perspetiva de: 

• Peter, um adolescente com problemas auditivos ligeiros; 

• Anna, uma mulher grávida; 

• Waldemar, um pai solteiro de uma jovem filha, Barbara; 

• Dennis, um homem mais velho com restrições de mobilidade; 

• Ewa, uma mulher mais velha que vive com demência, e o seu marido João. 

 

A fim de realizarem o programa de formação com sucesso, as/os facilitadoras/es encontrarão métodos e 

conteúdos apropriados neste kit de ferramentas. Contém sugestões de conteúdos e métodos a serem 

selecionados de acordo com as necessidades específicas dos e das discentes. A duração do workshop varia 

entre 2,5 horas e 2 dias, de acordo com o número de tópicos selecionados, o desenho da parte introdutória, 

bem como das sessões de encerramento.  

As definições descritas na parte seguinte constituem a base do currículo BIG. 

 

1.2 Grupos-alvo de workshops BIG 

O projeto BIG dirige-se a diferentes grupos-alvo com o objetivo de desenvolver as suas competências e 

aumentar os seus conhecimentos sobre ambientes amigos de todas as idades. Na preparação para um 

workshop, é importante conhecer as características de quem participa. 

Em primeiro lugar e acima de tudo, os workshops BIG são dirigidos a profissionais que trabalham em 

municípios e organizações de assistência social que lidam com o desenvolvimento urbano e a inclusão social. 

São também dirigidos a pessoas voluntárias envolvidas em associações ou iniciativas sociais, ou em Conselhos 

de Seniores que atuam no interesse de pessoas que necessitam de ambientes saudáveis e amigos de todas 

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_factsheet_eu_findings_on_shafe_v01.01.pdf
https://hands-on-shafe.eu/en
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as idades. Além disso, profissionais de arquitetura, urbanistas e funcionários/as de associações de habitação 

também podem estar entre quem participa. O que distingue estes grupos-alvo? 

• Têm conhecimentos sobre processos profissionais de cuidados para pessoas que não vivem em 

condições amigas da idade; 

• Estão frequentemente em contacto direto com os e as clientes; 

• São responsáveis por decisões ou recomendações com impacto no comportamento individual. 

 

Como regra, estes grupos-alvo precisam de menos informação básica e procuram novas perspetivas e 

métodos, assim como informação sobre práticas de trabalho. Discutir decisões políticas com impacto no 

trabalho social também pode inspirar estes grupos-alvo. 

O BIG também se destina a qualquer cidadão ou cidadã e pode, por exemplo, atrair cuidadoras/es informais, 

membros de associações de pessoas mais velhas e o público em geral. Este grupo de discentes é muito 

diversificado, e pode assumir-se que não existe conhecimento especializado direto sobre práticas adotadas 

no desenvolvimento urbano para promover a inclusão social através de ambientes amigos de todas as idades. 

No entanto, trabalhar com exemplos práticos concretos pode proporcionar a quem participa uma visão útil. 

Na presença de participantes com formações muito diferentes, surge o desafio de que todas e todos possam 

prosseguir com sucesso este processo educativo. Por outro lado, as diferentes e diversas origens oferecem 

um intercâmbio interdisciplinar, que pode facilitar a familiarização com perspetivas contrastantes. 

Os antecedentes educacionais dos e das participantes, a sua motivação e interesses pessoais, assim como as 

suas oportunidades de se envolverem com conteúdos de aprendizagem, são também relevantes para o 

desenho de um workshop. Com o seu foco num jogo de aprendizagem online, o workshop BIG é uma oferta 

educacional de fácil acesso e de baixo limiar. Alcança explicitamente as pessoas que não estão interessadas 

em cursos de formação convencionais e podem ter um baixo nível de educação formal. Não são considerados 

um grupo-alvo separado, mas também podem ser encontrados em alguns setores profissionais. 

No entanto, todos os grupos-alvo podem adquirir estratégias de intervenção que contribuem para promover 

ambientes mais favoráveis à idade. Atuando com competência, atuam como agentes multiplicadores e 

transmitem exemplos de boas práticas a outros indivíduos e organizações. Formandos/a com níveis de 

educação mais baixos são encorajados/as a participar numa experiência de aprendizagem através de uma 

abordagem simples e de baixo limiar e da fácil acessibilidade dos cenários do jogo. 

 

1.3 Métodos de formação 

O projeto BIG e a oferta de aprendizagem são concebidos para a educação de pessoas adultas. Esta educação 

caracteriza-se pelo facto de, normalmente, se assumir que os e as participantes adquiriram qualificações 

através da educação formal, não formal ou informal ou através das suas experiências de vida. As ofertas de 

educação adicional devem respeitar estas experiências e são recursos valiosos se partilhados entre as 

pessoas participantes. A abordagem do workshop é orientada para a ação, com foco em proporcionar 

conhecimentos práticos que possam ser aplicados na vida diária dos e das participantes, após a prática e 

reflexão num ambiente seguro.  

O projeto BIG utiliza uma abordagem metodológica de múltiplos passos para os tópicos ou questões 

particulares abordadas no decurso do workshop. Como princípio orientador, pretende proporcionar acesso 

individual e prático a medidas que criem ambientes inclusivos. Esquematicamente, pode ser decomposto em 

quatro pontos: 
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• Abordagem pessoal 

• Análise 

• Lidar com conflitos 

• Resultado positivo 

 

A ideia por detrás de uma abordagem pessoal é escolher um ponto de entrada que tenha relevância direta 

para os e as participantes. É importante que estes/as sejam capazes de contribuir com os seus próprios 

conhecimentos e experiências e que, também, haja espaço suficiente para que possam partilhar essas 

experiências. A abordagem oposta consiste em começar por lidar com textos teóricos e conhecimentos de 

base, o que acontece frequentemente em seminários típicos de universidades, mas não é adequado para o 

conceito deste workshop. Uma abordagem pessoal é facilmente acessível, cria um espaço para trocas entre 

quem participa e concentra-se em conhecimentos experimentais muito concretos. Isto pode ser 

particularmente útil para grupos-alvo com um baixo nível de educação formal.  

O próximo passo na experiência de aprendizagem é a análise de uma dada situação. Isto significa lidar com 

o tema com mais detalhe. Com base nos conhecimentos adquiridos com a experiência e nas trocas entre 

participantes, exemplos práticos podem ser analisados para identificar os seus aspetos positivos e negativos. 

A análise é também um passo útil para olhar e discutir o problema que foi identificado a um nível estrutural. 

Isto requer um sólido conhecimento de fundo do lado da pessoa facilitadora para fomentar a capacidade de 

abstração dos e das participantes.  

Durante a fase de análise, os conflitos serão desvendados. Podem surgir conflitos, por exemplo, onde 

interesses pessoais e interesses de grupo colidem. Os conflitos podem ser usados para discutir vividamente 

as vantagens e desvantagens de certas medidas, decisões ou leis. Diferentes soluções ou possíveis 

intervenções podem ser consideradas e as suas vantagens e desvantagens discutidas. Lidar com conflitos é 

importante para os workshops, pois pode ser usado para elaborar estratégias de solução e para praticar a 

resolução de problemas complexos. Lidar com conflitos também requer uma mudança de perspetiva, caso 

contrário, não se podem encontrar soluções satisfatórias. 

As soluções para os problemas existentes são um elemento importante na estrutura metodológica dos 

workshops. As cenas do jogo de aprendizagem são utilizadas neste contexto para proporcionar aos e às 

participantes experiências muito concretas, especialmente no que diz respeito aos impactos das suas 

decisões, nomeadamente quando caminham no lugar de uma personagem específica. Para além das 

experiências de aprendizagem individuais, é desejável que todo o grupo alcance resultados positivos no final 

de cada tópico.  

Os passos seguintes baseiam-se uns nos outros e vão desde uma simples troca de conhecimentos até à 

abstração e ao desenho prático de estratégias de solução. Este processo de aprendizagem inclui uma 

variedade de objetivos de aprendizagem, todos baseados na taxonomia de Bloom3 (de baixo para cima): 

• Avaliação dos resultados; 

• Síntese e combinação criativa de informação conhecida; 

• Análise de factos e problemas para identificar elementos essenciais; 

• Aplicação do conhecimento a tarefas e problemas concretos previamente desconhecidos; 

• Compreensão das ligações, reconhecimento dos significados de informação parcial, recombinação, fazer 

previsões; 

• Conhecimento de factos, métodos e teorias do respetivo campo de conhecimento. 

 

 
3 Para saber mais sobre a taxonomia de Bloom pode consultar este site: https://sae.digital/taxonomia-de-bloom/. 

https://sae.digital/taxonomia-de-bloom/
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Condições prévias importantes para a aprendizagem são o tempo e a oportunidade de trocar experiências e 

perspetivas. Isto é relevante no planeamento de workshops. A avaliação prévia dos objetivos de 

aprendizagem que podem ser alcançados pelo grupo e saber que conhecimento prévio está disponível são 

importantes. O excesso ou a falta de desafios para os e as participantes tem sempre efeitos negativos. Os 

exemplos seguintes podem ser usados como orientação: 

• Jogar o jogo irá proporcionar novos conhecimentos e pontos de vista. No entanto, não será possível 

atingir um nível de abstração mais elevado sem um maior envolvimento com o conteúdo. 

• A combinação do jogo com um workshop de um dia pode iniciar outros passos aqui. Nas discussões de 

grupo, os problemas podem ser aprofundados, as ligações podem ser reconhecidas e as estratégias de 

solução podem ser trabalhadas. Mesmo em workshops curtos, os tópicos podem ser discutidos em 

grande detalhe e por vezes com um elevado grau de abstração. Isto pode ser conseguido concentrando-

te em tópicos chave. Os resultados de um workshop de um dia dependem fortemente do grupo 

participante e dos seus conhecimentos prévios. 

• A combinação do jogo com um workshop de dois dias, com um intervalo entre eles, permite ainda a 

aplicação de estratégias práticas de solução entre os dois dias e a sua avaliação. Para além disso, outros 

blocos temáticos podem ser tratados com base nestas experiências. 

 

Em resumo, e no que respeita à educação de pessoas adultas, é importante ter sempre em mente o 

conhecimento experiencial dos e das participantes. Isto deve ser uma parte ativa do workshop. Aqui estão 

mais alguns pontos a ter em consideração quando se dinamiza um workshop: 

• Deixar claro o benefício e o objetivo do workshop; 

• Evitar a monotonia; 

• Ser flexível e demonstrar abertura; 

• Ser você próprio/a; 

• Comunicar claramente e de uma forma amigável; 

• Não sobrecarregar os e as participantes; 

• Dar espaço para conversas e não falar muito. 

 

1.4 Configurações educacionais 

Basicamente, as ferramentas para facilitadores/as desenvolvidas pelo projeto BIG não se destinam apenas a 

organizações especializadas em educação de pessoas adultas, mas também podem ser utilizadas por 

profissionais e grupos de voluntariado de organizações sociais e de saúde, associações e iniciativas que 

tenham experiência a moderar grupos. 

Como em todos os contextos educacionais, os/as facilitadores/as devem considerar os seguintes aspetos 

chave na preparação dos seus workshops: 

• Porquê? O objetivo da formação. 

• Para quem? Características do público-alvo. 

• Para quê? Para os objetivos de aprendizagem de quem participa. 

• O quê? Conteúdos e tópicos. 

• Como? Métodos e organização. 

• Onde? Ambiente de aprendizagem. 

• Por que meios? Meios de comunicação usados na formação digital e analógica. 
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O currículo do workshop contém sugestões e ideias para responder às perguntas acima. No entanto, antes 

de cada workshop, os antecedentes e contexto dos e das participantes deve ser esclarecido o mais possível 

para decidir os conteúdos e métodos de aprendizagem mais adequados. A preparação para as necessidades 

individuais é indispensável.  

A decisão sobre a complexidade do conteúdo educacional é da maior importância. O princípio da “redução 

didática” visa reduzir factos e conteúdos de forma a que sejam claros e compreensíveis para o grupo 

aprendiz. A redução de conteúdos pode relacionar-se com dois aspetos. Por um lado, é possível limitar o 

âmbito do conteúdo a transmitir. Por outro lado, a redução didática é possível através de uma representação 

simplificada de factos complexos, reduzindo-os a conceitos básicos, ideias e métodos. No entanto, a sua 

validade permanece completa, mesmo com uma grande simplificação quando se transita de uma afirmação 

fortemente diferenciada para uma afirmação mais geral. 

Para a abordagem aqui apresentada, os seguintes pontos são importantes: 

• O seu objetivo é o uso realista e a aplicação prática. 

• O workshop baseia-se no conhecimento existente. 

• O conhecimento prévio de quem participa é uma parte importante do processo de aprendizagem.  

• O conhecimento individual de cada participante é tido em conta. 

 

Outro fator importante na preparação do workshop é o número de participantes. Recomendamos 8-12 

participantes pois podem enriquecer os seus conhecimentos graças à inspiração que podem retirar das 

discussões de grupo. Ao mesmo tempo, é importante assegurar que cada participante tenha oportunidades 

suficientes para contribuir. No entanto, os grupos dos workshops também podem ser mais pequenos ou 

maiores. Embora o tamanho não seja crucial para o sucesso do workshop, o workshop deve ser 

metodicamente adaptado a este aspeto. Em grandes grupos, por exemplo, é mais difícil para os e as 

participantes conhecerem-se e falarem livremente. Neste caso, sugere-se a utilização de métodos de apoio 

e de quebra-gelo, para facilitar o conhecimento mútuo entre participantes.  

Ao desenhar e implementar eventos de formação, é aconselhável estruturá-los em três fases. 

1. Na fase inicial, é importante que quem participa se conheça e que a motivação para aprender seja 

despertada. Além disso, os e as participantes recebem uma visão geral da formação, partilham as suas 

experiências anteriores sobre o tema e expressam as suas expectativas. 

2. Na fase de atividade, os tópicos devem basear-se uns nos outros de forma lógica e seguir o conhecimento 

prévio do grupo. Aqui, as diferentes formas sociais e métodos de aprendizagem devem estar 

significativamente ligados uns aos outros. Durante a fase de atividade, é importante assegurar que o 

conteúdo é prático, oferecendo assim ao grupo participante a oportunidade de relacionar o que 

aprendeu com o seu próprio campo de trabalho. 

3. Na fase final, uma revisão do que foi aprendido é útil para garantir resultados e pô-los em prática. A 

conclusão das discussões e perguntas de reflexão são métodos úteis. Além disso, os e as participantes 

devem ter a oportunidade de avaliar o workshop de modo a registar o sucesso da formação e aprender 

sobre o potencial para melhorar eventos futuros. 

 

1.5 Ambientes de aprendizagem 

Num sentido clássico, como desenhar o ambiente de aprendizagem é uma questão que se refere à sala, ao 

ambiente de trabalho ou à posição das mesas e das cadeiras. Com a pandemia de COVID-19, outra opção 

tornou-se mais frequentemente utilizada, nomeadamente o ambiente de aprendizagem digital. 



 

BIG IO2 - Workshop methodology and curriculum PT 11 

Convencionalmente, o design do ambiente de aprendizagem tem a ver com permitir aos e às participantes 

moverem-se livremente pela sala e serem capazes de falar em pequenos grupos. Neste caso, as cadeiras e 

mesas devem ser movidas para a parede para criar espaço. Uma vez que as cenas do jogo BIG são jogadas 

durante o workshop, as ligações eletrónicas são essenciais e também, talvez, um grande ecrã central no qual 

a cena pode ser jogada em conjunto pelos/as participantes que discutem os passos particulares a serem 

dados. 

Os ambientes de aprendizagem também devem estar relacionados com o número de participantes. 

Pequenos grupos de até 8 pessoas podem trabalhar em plenário ao longo de todo o evento ou podem dividir-

se, por curtos períodos de tempo, em círculos ainda mais pequenos, movendo-se para diferentes lados das 

mesas. No entanto, para grupos maiores, é aconselhável que sejam utilizadas salas distintas para trabalhar 

em pequenos grupos. 

 

Em relação ao ambiente de aprendizagem digital, existem também algumas possibilidades. Normalmente, os 

e as participantes reúnem-se numa sala grande. Recorrendo a algumas ferramentas de conferência online, 

podem ser usadas as chamadas breakout rooms, ou “salas simultâneas”, que são “salas” à parte nas quais os 

e as participantes podem falar em pequenos grupos. Há também muitas ferramentas externas que podem 

ser integradas, como ferramentas para inquéritos ou programas de vídeo e apresentação. 

No entanto, em ambientes de aprendizagem digital, deve ser dada, tanta ou mais, atenção a pausas 

suficientemente longas em comparação com os workshops analógicos. Trabalhar em frente a um 

computador e ouvir durante muito tempo é cansativo. Uma possibilidade aqui é usar breakout rooms onde 

os e as participantes possam falar informalmente. Em alguns casos, também podem ser proporcionadas 

atividades que os membros do grupo podem fazer e que envolvam exercícios físicos. Por exemplo, alguns 

organismos de educação de pessoas adultas oferecem aulas de ioga ou de massagens na hora do almoço. 

Para além disto, uma secção específica no kit de ferramentas para formadores/as contém conselhos e 

orientações específicas para educadores/as adultos/as sobre como usar ferramentas de aprendizagem 

digitais com instruções concretas relativas ao jogo BIG. 
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Parte 2: Currículo 

Este currículo fornece sugestões às pessoas facilitadoras sobre como podem desenhar os seus workshops de 

acordo com as necessidades específicas de aprendizagem de cada participante. Nomeadamente, são 

apresentados e especificados: os objetivos de cada unidade de aprendizagem, o esquema metodológico de 

abordagem pessoal (análise - lidar com conflitos - resultado positivo), a duração estimada, lista do 

equipamento necessário e recomendações juntamente com materiais de formação. São descritas diferentes 

opções, a partir das quais os/as facilitadores/as podem selecionar aquelas mais apropriadas para desenhar 

workshops feitos à medida dos e das participantes. 

Existem cinco unidades de aprendizagem sobre medidas que podem ser usadas, independentemente umas 

das outras. Cada unidade concentra-se nas necessidades de uma das personagens para as quais são 

desenvolvidas medidas específicas no jogo BIG: 

• Peter, um adolescente com problemas auditivos ligeiros; 

• Anna, uma mulher grávida; 

• Waldemar, um pai solteiro com uma jovem filha, Barbara; 

• Dennis, um homem mais velho com restrições de mobilidade; 

• Ewa, uma mulher mais velha que vive com demência, e o seu marido João. 

 

Cada unidade de aprendizagem contém um conjunto de transferência de informação, análise de problemas 

e experiências de aprendizagem. Duas cenas do jogo BIG foram selecionadas para cada unidade de 

aprendizagem e refletem problemas específicos da pessoa cujo ambiente está a ser estudado. Se o tempo de 

sessão não permitir jogar duas cenas, uma delas pode ser usada como um exercício autónomo.  

Os e as participantes que estão empenhados em promover ativamente para o desenvolvimento de ambientes 

mais amigos de todas as idades, podem ser apoiados na elaboração dos seus planos pessoais de ação. Aqui, 

estabelecem objetivos específicos e passos práticos para alcançar estes objetivos e, idealmente, elaboram 

um calendário. Um modelo para planos pessoais de ação é fornecido após as unidades de aprendizagem para 

as personagens acima mencionadas. 

Devido ao seu conceito modular, este currículo permite muitas variações por parte da pessoa que se encontra 

a facilitar. Fazendo uma pequena introdução aos chamados tópicos SHAFE, o workshop pode até ser dado 

numa única tarde. No entanto, se os conhecimentos e habilidades recém-adquiridos se destinam a ser 

transferidos para atividades, é 

recomendado um workshop de 

pelo menos dois dias. O 

primeiro dia deve centrar-se 

nas experiências de 

aprendizagem aqui descritas, 

incluindo o plano de ação. Após 

um dado período de tempo em 

que o plano de ação é 

executado, deverá ter lugar 

outro encontro para refletir 

sobre sucessos, fracassos e 

possíveis planos a longo prazo.  
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2.1 Sessão introdutória 

Objetivos da sessão Objetivos gerais da sessão introdutória: 

• Introdução ao projeto BIG 

• Introdução aos conteúdos do workshop 

• Conhecimento entre membros do grupo 

 
A sessão introdutória é essencial para o ambiente de trabalho do 
workshop BIG, pois assegura que quem participa esteja consciente 
do que esperar e que o/a facilitador/a esteja consciente de quais 
são as posições dos e das participantes. 

Se os e as participantes não se conhecem, o seu conhecimento 
mútuo será o ponto de partida desta sessão. Neste caso, os 
quebra-gelos são úteis para animar o ambiente. Um pouco de 
humor é normalmente bem-vindo e pode energizar o grupo. 
Também pode combinar duas pequenas opções de “Conhecer e 
Cumprimentar”. 

Introdução ao projeto BIG e 
workshop 

[10-15 minutos] 

A pessoa facilitadora deverá fazer referência aos seguintes pontos: 

• Erasmus+ e contexto europeu; 

• Objetivos e resultados do BIG; 

• Objetivos e agenda do workshop. 

 
Para a introdução, está disponível uma apresentação em 
PowerPoint (link a ser adicionado) para apresentar o projeto BIG. 
A apresentação pode ser usada para dar informação sobre como o 
jogo foi desenvolvido e o conceito do workshop.  

O/A facilitador/a deverá decidir sobre como monta os elementos 
específicos do workshop e deverá, ainda, desenhar a agenda do 
mesmo. Um modelo que pode ser preenchido faz parte dos 
anexos. 

A introdução ao projeto BIG e ao workshop pode ser mais longa ou 
curta, dependendo do conhecimento prévio do público e do nível 
de experiência sobre os tópicos. No entanto, uma vez que os e as 
participantes terão recebido informação com antecedência e 
tomado a decisão explícita de participar no mesmo, em princípio 
devem ter conhecimentos suficientes para avançar para 
conteúdos mais detalhados. 

Seguidamente, o/a facilitador/a utiliza uma ou mais das seguintes 

opções para apresentar os e as participantes. Estas opções devem 

ser adaptadas ao tamanho do grupo e contextos prévios do 

mesmo. 
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Conhecer e Cumprimentar 
opção 1: 

Introdução pessoal 

[3 minutos por participante] 

Apesar dos benefícios de uma abordagem lúdica para assegurar 
que os membros do grupo se conhecem mutuamente, pode haver 
boas razões para desempenhar este papel de uma forma 
convencional. Neste caso, cada participante é convidado a:  

• Dar informação básica sobre o seu contexto pessoal e/ou 

profissional; 

• Referir brevemente as suas experiências pessoais ou 

profissionais relativamente a ambientes amigos de todas as 

idades; 

• Falar sobre as suas razões e expectativas ao participar no 

workshop. 

 
Os/As facilitadores/as devem encorajar os e as participantes a 
manter esta informação precisa e concisa, uma vez que haverá 
outras oportunidades durante o workshop para falar mais a fundo 
sobre os seus antecedentes. 

Conhecer e Cumprimentar 
opção 2: 

Introdução mútua pelos/as 
participantes 

[10 minutos por 
participante] 

Esta opção difere ligeiramente da primeira: dois membros do 
grupo de participantes, sentados um ao lado do outro, têm a 
oportunidade de responder em pares (um para um) a perguntas 
sobre o seu passado. Desta forma, todos/as os/as participantes 
ficam mais relaxados/as por falar apenas com uma pessoa, e a 
apresentação de informações do seu par será muito mais precisa. 
Após um período de tempo definido, cada participante apresenta 
o seu par em plenário. 

 

Entre as informações mais sérias, também pode haver alguma 
menção a um aspeto mais lúdico relativamente a:  

• Informação básica sobre os seus antecedentes pessoais e/ou 

profissionais; 

• Experiências pessoais ou profissionais com relação a 

ambientes amigos de todas as idades; 

• Um item que levariam se tivessem de viver numa ilha remota 

e deserta. 
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Este tipo de introdução também pode ser feita online, usando-se 
técnicas para criação de grupos em breakout rooms, mas é mais 
facilmente implementada de forma presencial. 

Conhecer e Cumprimentar 
opção 3: Agrupamento 

temático de participantes 

[5 minutos por tema] 

Para esta opção, o/a facilitador/a prepara uma lista de 
características que são partilhadas pelos vários membros do 
grupo, tais como profissões, áreas de trabalho ou locais. Em 
grandes grupos, os e as participantes podem simplesmente 
levantar-se quando uma ou mais características que se lhes 
aplicam são lidas. Desta forma, ficam a conhecer outros/as 
participantes que partilham a(s) mesma(s) característica(s). Em 
alternativa, os e as participantes podem reunir-se em grupos mais 
pequenos em algumas partes da sala, falar dentro dos seus grupos 
ou elaborar as suas posições em plenário. 

Esta opção de “Conhecer e Cumprimentar” cria uma atmosfera 
descontraída nos workshops, uma vez que os e as participantes se 
podem mover. Em reuniões online, os e as participantes colocam 
uma nota adesiva (post-it©) na sua câmara e removem-na se os 
items forem abordados. Depois aparecem caras no ecrã, uma após 
a outra.  

Aspetos a serem perguntados neste contexto podem referir-se a: 

• Setor profissional: planeamento urbano / área social / outras 

áreas; 

• Função: pessoa remunerada / voluntária / cuidadora informal 

/ outras funções; 

• Concentre-se em ambientes amigos de todas as idades: apoio 

pessoal / medidas arquitetónicas / ajudas tecnológicas e 

tecnologias de assistência / medidas comunitárias.  

 
Outros aspetos devem estar relacionados com o grupo específico 
de participantes. 
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Conhecer & Cumprimentar 
opção 4: 

Duas verdades e uma 
mentira 

[3 minutos por participante] 

 

Este quebra-gelo é um clássico e é especialmente recomendado 
para grupos e/ou membros de grupos que já se conhecem 
bastante bem e para os quais as outras opções têm pouco 
interesse. Pode ser usado em workshops online e presenciais. 

Pede-se aos e às participantes que escrevam duas verdades e uma 
mentira sobre eles/as próprios que quase ninguém conhece. Cada 
participante lê as suas afirmações e os membros do grupo têm de 
adivinhar a mentira.  

Conheça & Cumprimente a 
opção 5: 

A ou B  

[5-10 minutos] 

A diversão é a chave neste quebra-gelo. Os e as participantes vão 
conhecer-se indiretamente, adiando a partilha de informação 
pessoal e profissional para secções posteriores do workshop. 

O /A facilitador/a lê perguntas “ou ... ou” ao grupo de 
participantes e estes respondem com cartas de cores diferentes e 
nas quais contêm a letra A, B ou uma cruz. Em alternativa, pode-
se responder com movimentos, isto é, esticar ambos os braços 
para cima para a opção A, cruzá-los sobre o peito para a opção B, 
e, no caso de os/as participantes não se conseguirem decidir entre 
as duas opções, fazer um movimento de onda com a mão. 

São frequentemente usados os seguintes tópicos A ou B: 

• Comboio ou bicicleta? 

• Ioga ou jogging? 

• À beira-mar ou nas montanhas? 

• Café ou chá? 

• Cidade ou campo? 

• Vinho ou cerveja? 

• Bacon ou couve-flor? 

• Massa ou arroz? 

• Pés descalços ou sapatos? 

 

Equipamento • Para workshops presenciais: crachás com nomes para 

participantes 

• Computador portátil e projetor 

• Para workshops online: software de conferência com 

visualização da galeria 
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• Apresentação Prezi ou PowerPoint sobre o projeto BIG (link) 

• Panfleto BIG 

• Agenda do workshop 

• Lista de tópicos A e B para a opção 4 

• Cartões (se aplicável) para a opção 5 

 

 
 

Recomendações para os/as 
facilitadores/as 

 

O/a facilitador/a deve estar consciente de que a apresentação de 
si próprio/a e a da organização que dinamiza o workshop é 
importante. Seja acolhedor/a, sorria e expresse abertura com os 
seus gestos. Líderes com atitudes positivas ajudam o público a 
relaxar nesta parte crucial do workshop.  

Assegurar que o conhecimento recíproco é o mais lúdico possível. 

A comunicação entre participantes é ainda facilitada por crachás 
com nomes que podem usar ou colocar à sua frente nas suas 
mesas. 

 

Se a composição dos e das participantes for multinacional e 
multilingue, peça antecipadamente as línguas nativas e faladas. 
Podem ser afixadas bandeiras destas línguas em determinados 
espaços, dando lugar a conversas durante os intervalos ou outras 
oportunidades fora do workshop. 
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2.2 Unidades de aprendizagem 

2.2.1 Adolescente com problemas auditivos ligeiros  

Quase tudo muda para os e as adolescentes quando se encontram na fase da puberdade. É uma época em 

que a autoidentidade se desenvolve rapidamente e as crenças e valores previamente aceites são 

questionados. Mudanças de humor e discussões sobre temas são aspetos normais quando se chega à 

adolescência. Pela primeira vez, as opiniões de familiares são devidamente questionadas, e os e as 

adolescentes desenvolvem os seus próprios sistemas de valores. Com as mudanças estruturais que ocorrem 

no cérebro, as hormonas são instáveis e influenciam o estado de espírito dos e das jovens. A tendência para 

o isolamento faz parte da puberdade. Durante este tempo, as amizades substituem frequentemente os 

familiares como pessoas de confiança. Tudo isto faz parte de um processo, após o qual os e as adolescentes 

se tornam independentes dos seus familiares e desenvolvem a sua própria visão do mundo. 

Embora tudo isto seja um processo normal para cada ser humano, os problemas acima mencionados podem 

ser reforçados por disfunções físicas e restrições sociais. Por exemplo, a deficiência auditiva pode reforçar a 

tendência normal para o isolamento dos/as adolescentes, uma vez que o espectro de tons que podem ser 

ouvidos é claramente limitado. A solidão e o isolamento podem resultar destas circunstâncias ou ser 

reforçados. 

Mais informação sobre como criar ambientes adequados para adolescentes com ou sem problemas auditivos 

pode ser encontrada no Compêndio de Boas Práticas de AFE [fonte a ser adicionada]. 

 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Os objetivos desta unidade de aprendizagem são familiarizar os e 
as participantes com questões típicas associadas à juventude e 
resultantes de ambientes que podem ser reforçados por 
deficiências, tais como problemas auditivos. Em particular, o/a 
jogador/a irá aprender sobre diferentes tipos de medidas de apoio 
com que lida: 

• Privacidade restrita para os e as jovens 

• Escassez de espaços públicos que respondem às necessidades 

dos e das jovens adolescentes 

• Questões de segurança nos parques. 

 

Abordagem pessoal 

[20 minutos] 

Esta unidade de aprendizagem começa com uma discussão de 
grupo centrada nas experiências pessoais dos e das participantes. 
Declarações de natureza mais geral podem ser guardadas num 
quadro branco ou numa folha de papel para uso posterior. Esta 
parte da unidade de aprendizagem é útil para recolher impressões 
pessoais. 

A discussão é liderada pelo/a facilitador/a que pode selecionar 
entre as seguintes questões, ou adicionar perguntas se assim o 
desejar:  

• Memórias de adolescente. São memórias agradáveis no 

geral? 

• Quais eram as suas preocupações e problemas mais sérios 

quando era adolescente? 
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• Estas questões foram reforçadas por problemas de saúde ou 

deficiências físicas? Se sim: Quais, e como é que eles tiveram 

impacto nas suas circunstâncias? 

• Como era a sua relação com os seus familiares? 

• Como era a sua relação com os irmãos e/ou irmãs, se os 

tinha? 

• Como era a sua relação com as amizades, em particular as do 

sexo oposto ou do mesmo sexo? 

• Que papel desempenhou a sua identidade sexual a este 

respeito? 

 

Análise / Lidar com conflitos 

[30 minutos] 

 

Uma folha de apoio é distribuída, ou partilhada no ecrã num 
workshop online, pelo/a facilitador/a para apresentar um estudo 
de caso baseado num problema típico de adolescentes com 
problemas auditivos ligeiros. Existem várias soluções para este 
problema (ver anexo). Os seguintes aspetos - e outros escolhidos 
pelo/a facilitador/a - são discutidos em pequenos grupos e/ou em 
plenário: 

• Problemas típicos de adolescentes; 

• Ambientes/condições positivas e negativas para os e as 

jovens; 

• Potenciais de conflito relativos a membros da família; 

• Potenciais de conflito relativos a amizades e pessoas 

conhecidas; 

• Questões de discriminação. 

 
Escolhendo o formato para 

abordar as cenas 
O/A facilitador/a escolhe uma das seguintes opções: 

• Alguns grupos podem preferir jogar a cena juntos e discutir as 

diferentes opções e impactos antes de tomarem medidas. Por 

favor, note que este formato não poupa tempo pois os e as 

participantes podem querer explorar rotas alternativas. 

• Outros grupos podem gostar de alguma competição. Se a 

cena for jogada individualmente, as pontuações podem ser 

comparadas e indicar sucesso. Mais uma vez, jogar em 

conjunto irá estimular a discussão que irá orientar a decisão 

de adotar opções específicas e rejeitar outras. 
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Resultado positivo: Cena  

“Lugar de convivência no 
parque” 

[30-40 minutos] 

Figura 2 - Peter, 15 anos 

 

Objetivos de aprendizagem: 

• Compreender os problemas da juventude adolescente em 

encontrar locais de encontro adequados em espaços 

públicos. 

• Estar consciente das ofertas atrativas de tempos livres para 

este grupo etário. 

• Conhecer soluções sobre como aumentar a segurança nos 

parques com meios técnicos e design. 

 

A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

Adolescentes da idade de Pedro têm muitas vezes de “competir” 

por campos desportivos com adolescentes com mais idade ou 

adultos/as. Os parques estão mais frequentemente equipados 

para satisfazer os interesses de crianças e pessoas adultas. Além 

disso, pode haver problemas de segurança em espaços públicos 

como os parques. Que medidas podem ser tomadas?  

Resultado positivo: Cena 
“Varanda e quarto” 

[30-40 minutos] 

 

Figura 3 - Pedro no quarto 

Objetivos de aprendizagem: 

• Estar consciente de como as condições domésticas têm 

impacto nas atividades diárias de adolescentes. 

• Ser capaz de escrutinar locais de casa em relação a problemas 

de conforto e lazer. 

• Ser capaz de propor soluções habitacionais criativas em 

relação às necessidades de adolescentes. 

 

A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

em casa, Peter não tem um espaço bom e confortável que lhe 

ofereça privacidade para que possa falar com os seus amigos e 

amigas sem que toda a família ouça as suas conversas. Isto 

desencoraja-o de se ligar com as suas amizades e fomenta a 

solidão. O desafio é encontrar soluções para conciliar os seus 

interesses com os da sua família. 

Conclusão 

[5-10 minutos] 

A pessoa facilitadora resume os resultados mais importantes 

alcançados durante as discussões de modo a fechar a unidade de 

aprendizagem. Em caso de perspetivas controversas, não há 

necessidade de harmonizar os resultados. Opiniões diferentes são 

sempre possíveis. Elas não devem ser julgadas, mas podem ser 

ponderadas: “Enquanto a maioria acredita ..., também houve 

pessoas que pensaram que ...”. 

As pessoas participantes são convidadas a acrescentar aos 
resultados, por exemplo, as suas experiências de aprendizagem 
mais importantes. A documentação não é obrigatória para fazer a 
conclusão de cada unidade de aprendizagem. Uma recolha 
sistemática das experiências de aprendizagem será feita na sessão 
de encerramento. 

Equipamento • Lista de perguntas principais; 
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• Portátil e projetor; 

• Entrega do estudo de caso; 

• Acesso à Internet; 

• Smartphones pessoais ou tablets usados pelos/as 

participantes. 

 

Recomendações para os/as 
facilitadores/as 

Encontre informação contextual sobre aspetos médicos e sociais 
dos problemas auditivos. 

As discussões sobre experiências pessoais são úteis para dar 
acesso ao tema. Não deixe que as discussões se tornem demasiado 
emotivas. 

Prepare-se para discussões controversas, e evite juntar-se a estas 
discussões. Abstenha-se de destacar pontos de vista diferentes. 
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2.2.2 Mulheres grávidas 

Durante a gravidez, o corpo de uma mulher passa por inúmeras mudanças e trabalha a toda a velocidade 

para prestar os cuidados adequados ao feto. O equilíbrio hormonal, o metabolismo, o sistema cardiovascular 

e outros sistemas de órgãos adaptam-se às novas condições. Como resultado destes ajustamentos, podem 

existir efeitos secundários ou queixas mais ou menos pronunciados como, por exemplo, falta de ar, um 

fenómeno inofensivo e completamente normal. O corpo de uma mulher tem de fornecer oxigénio a duas 

pessoas, e o ritmo respiratório muda. O esforço físico é seguido pela necessidade de descansar após um curto 

período de tempo, especialmente no terceiro trimestre. A necessidade de ir à casa de banho frequentemente 

é normalmente causada pelas hormonas que amolecem os músculos e os tornam mais flexíveis e pela 

pressão exercida pelo útero aumentado com o/a bebé no interior da bexiga. O aumento da quantidade de 

sangue no sistema circulatório de uma mulher também tem um papel importante. Embora a micção 

frequente possa ser incómoda, é um sintoma normal e comum durante a gravidez. 

As necessidades, acima mencionadas, sentidas pelas mulheres grávidas não se aplicam apenas a elas. Outros 

grupos da sociedade, como as pessoas mais velhas, também podem precisar de espaços públicos que 

ofereçam lugares e áreas onde possam descansar; casas de banho públicas com um padrão de higiene 

adequado são importantes para todas as pessoas.  

Mais informação sobre como criar ambientes adequados para mulheres grávidas pode ser encontrada no 

Compêndio de Boas Práticas de AFE. 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Os objetivos desta unidade de aprendizagem são familiarizar os e 
as participantes com os problemas típicos das mulheres grávidas 
causados por ambientes inadequados. Em particular, os/as 
jogadores/as irão aprender sobre os diferentes tipos de medidas 
de apoio com que lidam: 

• Questões de mobilidade; 

• Necessidade de descansar; 

• Acessibilidade dos lavatórios públicos. 

 

Abordagem pessoal 

[20 minutos] 

A unidade de aprendizagem começa com uma discussão de grupo 
centrada nas experiências pessoais dos e das participantes. 
Declarações de natureza mais geral podem ser guardadas num 
quadro branco ou numa folha de papel para uso posterior. Esta 
parte da unidade de aprendizagem é útil para recolher impressões 
pessoais. 

A discussão é liderada pelo/a facilitador/a que pode selecionar 
entre as seguintes questões, ou adicionar perguntas se assim o 
desejar:  

• Alguma vez lidou com gravidezes através da sua própria 

gravidez, a de um/a parceiro/a próximo/a ou dentro do teu 

contexto de trabalho? 

• Está familiarizado/a com as alterações físicas que ocorrem 

durante a gravidez? 

• Notaria quando uma mulher grávida precisa de ajuda ou 

assistência? 
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• Está confiante de que seria capaz de ajudar uma mulher 

grávida em situações do dia-a-dia? 

 

Análise / Lidar com conflitos 

[30 minutos] 

Uma folha de apoio é distribuída, ou partilhada no ecrã num 
workshop online, pelo/a facilitador/a para apresentar um estudo 
de caso baseado num problema típico de mulheres grávidas. 
Existem várias soluções para este problema (ver anexo). Os 
seguintes aspetos - e outros escolhidos pelo/a facilitador/a - são 
discutidos em pequenos grupos e/ou em plenário: 

• Dificuldade em lidar com situações da vida quotidiana. 

• Potenciais medidas de apoio pessoal. 

• Potenciais modificações tecnológicas ou arquitetónicas no 

ambiente construído. 

• Potenciais ações comunitárias. 

• Outros grupos que beneficiam de condições adaptadas. 

 
Escolhendo o formato para 

abordar as cenas 
O/A facilitador/a escolhe uma das seguintes opções: 

• Alguns grupos podem preferir jogar a cena juntos e discutir as 

diferentes opções e impactos antes de tomarem medidas. Por 

favor, note que este formato não poupa tempo pois os e as 

participantes podem querer explorar rotas alternativas. 

• Outros grupos podem gostar de alguma competição. Se a 

cena for jogada individualmente, as pontuações podem ser 

comparadas e indicar sucesso. Mais uma vez, jogar em 

conjunto irá estimular a discussão que irá orientar a decisão 

de adotar opções específicas e rejeitar outras. 

 

Resultado positivo: Cena 
“Bancos na Sombra” 

[30-40 minutos] 

 

Figura 4 - Anna no parque 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência de que as mulheres grávidas estão entre as 

pessoas para quem é importante ter assentos adequados em 

espaços públicos. 

• Estar familiarizado com processos corporais que fazem com 

que muitas mulheres grávidas fiquem sem fôlego 

rapidamente. 

• Ser capaz de identificar medidas apropriadas para melhorar 

os lugares e a orientação num espaço público. 

 
A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

A Anna está a caminhar no parque e está obviamente exausta. Ela 

precisa de descansar e procura uma maneira segura de chegar a 

casa. A cena é sobre a resolução da situação. 

Resultado positivo: Cena 
“Casa de banho no 

supermercado” 

[30-40 minutos] 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência de que as mulheres grávidas estão entre as 

pessoas para quem o acesso fácil e a limpeza das casas de 

banho em espaços públicos são importantes. 
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Figura 5 - Anna, 32 anos 

• Saber que beber líquidos suficientes é importante para as 

mulheres grávidas, mesmo que tenham de ir à casa de banho 

com muita frequência. 

• Compreender as razões pelas quais as mulheres grávidas têm 

desejos mais frequentes de urinar. 

 
A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

No supermercado, a Anna tenta abrir a porta da casa de banho, 

mas está trancada. Ela procura ajuda. O/a jogador/a é desafiado a 

providenciá-la. 

Conclusão 

[5-10 minutos] 

A pessoa facilitadora resume os resultados mais importantes 
alcançados durante as discussões de modo a fechar a unidade de 
aprendizagem. Em caso de perspetivas controversas, não há 
necessidade de harmonizar os resultados. Opiniões diferentes são 
sempre possíveis, não devendo ser julgadas, mas podem ser 
ponderadas: “Enquanto a maioria acredita ..., também houve 
pessoas que pensaram que ...”. 

Os/as participantes são convidados/as a acrescentar aos 
resultados, por exemplo, as suas experiências de aprendizagem 
mais importantes. A documentação não é obrigatória para fazer a 
conclusão de cada unidade de aprendizagem. Uma recolha 
sistemática de experiências de aprendizagem será feita na sessão 
de encerramento. 

Equipamento • Lista com perguntas principais. 

• Portátil e projetor. 

• Entrega de um estudo de caso. 

• Acesso à Internet. 

• Smartphones pessoais ou tablets usados pelos/as 

participantes. 

 

Recomendações para os/as 
facilitadores/as 

Encontre alguma informação de fundo sobre problemas que 
possam surgir durante a gravidez, a menos que tenha passado por 
uma. No entanto, por favor, note que a gravidez não é uma 
doença. 

Aplique uma gestão rigorosa do tempo em caso de discussões 
prolongadas. 

Prepare-se para moderar as controvérsias entre os e as 
participantes. Não leve a peito se perspetivas opostas não 
puderem ser mediadas. 
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2.2.3 Pai com criança pequena 

Criar crianças é uma experiência desafiante para todas as famílias, mas para os pais solteiros é ainda mais 

difícil. Devido à multitarefa e à multiplicidade de responsabilidades, enfrentam frequentemente restrições 

de tempo, problemas financeiros, falta de apoio e angústia emocional. Os pais solteiros têm normalmente 

de carregar o duplo fardo do trabalho e da família sozinhos e têm sempre de encontrar um equilíbrio entre 

o seu trabalho, cuidar dos seus filhos e organizar a vida quotidiana. Estão sob constante pressão de tempo e 

não têm um/a parceiro/a que os possa aliviar de parte do trabalho. Para além disso, normalmente recebem 

pouco reconhecimento pelos seus esforços. 

A falta de infraestruturas e ambiente urbano favorável à família afeta especialmente os pais solteiros ou 

mães solteiras. O equipamento necessário para as crianças pequenas, como os carrinhos de bebé, é 

volumoso. As áreas comuns nos edifícios não permitem muitas vezes o seu armazenamento ou proteção em 

segurança. Em apartamentos mais pequenos os muitos itens necessários para as crianças estão muitas vezes 

espalhados por todos os espaços disponíveis, reduzindo até o espaço que as pessoas adultas podem usar 

para os seus próprios fins. Para além do facto de não serem reconhecidos/as pelos seus extraordinários 

esforços e aborrecimentos, os pais solteiras e mães solteiras encontram frequentemente a desaprovação 

aberta de outras pessoas quando não estão a manter as suas crianças caladas e alinhadas com os padrões 

das pessoas adultas em público. 

Mais informação sobre a criação de ambientes adequados para pais solteiros e mães solteiras pode ser 

encontrada no Compêndio de Boas Práticas de AFE. 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Os objetivos desta unidade de aprendizagem são familiarizar os 
e as participantes com questões típicas de pessoas com crianças 
pequenas causadas por ambientes inapropriados. Em particular, 
os/as jogadores/as aprenderão sobre diferentes tipos de 
medidas de apoio com que lidam: 

• Restrições espaciais nos edifícios em relação às 

necessidades das crianças pequenas. 

• Comer com crianças pequenas em restaurantes. 

• Desconforto acústico sofrido por pessoas sensíveis ao 

ruído, especialmente crianças, pessoas com autismo e 

pessoas mais velhas. 

 

Abordagem pessoal 

[20 minutos] 

Esta unidade de aprendizagem começa com uma discussão de 
grupo centrada nas experiências pessoais dos e das 
participantes. Declarações de natureza mais geral podem ser 
guardadas num quadro branco ou numa folha de papel para uso 
posterior. Esta parte da unidade de aprendizagem é útil para 
recolher impressões pessoais. 

A discussão é liderada pelo/a facilitador/a que pode selecionar 
entre as seguintes questões ou adicionar perguntas, se assim o 
desejar:  

• Já alguma vez teve experiência em primeira mão de ser 

um/a pai/mãe solteiro/a com uma criança pequena, ou 

através de uma amizade íntima ou do seu contexto de 

trabalho? 
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• Quais são os aspetos mais agradáveis quando se vive com 

uma criança pequena? 

• Quais são os aspetos mais desagradáveis quando se vive 

como um pai solteiro ou mãe solteira com uma criança 

pequena? 

• Notaria quando um pai solteiro ou uma mãe solteira está 

em apuros? 

• Ofereceria ajuda? Ou consideraria uma intervenção 

intrusiva?  

 

Análise / Lidar com conflitos 

[30 minutos] 

 

Uma folha de apoio é distribuída, ou partilhada no ecrã num 
workshop online, pelo/a facilitador/a para apresentar um estudo 
de caso baseado num problema típico de pessoas com crianças 
pequenas. Existem várias soluções para este problema (ver 
anexo). Os seguintes aspetos - e outros escolhidos pelo/a 
facilitador/a - são discutidos em pequenos grupos e/ou em 
plenário: 

• Necessidades especiais de pais/mães solteiros/as e das suas 

crianças no ambiente construído. 

• Necessidades especiais pais/mães solteiros/as e das suas 

crianças em relação à vida comunitária. 

• Condições de enquadramento negativas adicionais. 

• Potencial apoio pessoal ou ações comunitárias. 

 
Escolhendo o formato para 

abordar as cenas 
O/a facilitador/a escolhe uma das seguintes opções: 

• Alguns grupos podem preferir jogar a cena juntos e discutir 

as diferentes opções e impactos antes de tomarem 

medidas. Por favor, note que este formato não poupa 

tempo pois os e as participantes podem querer explorar 

rotas alternativas. 

• Outros grupos podem gostar de alguma competição. Se a 

cena for jogada individualmente, as pontuações podem ser 

comparadas e indicar sucesso. Mais uma vez, jogar em 

conjunto irá estimular a discussão que irá orientar a decisão 

de adotar opções específicas e rejeitar outras. 
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Resultado positivo: Cena   

“Fazer uma refeição no 
restaurante” 

[30-40 minutos]  

Figura 6 - Waldemar, 36 anos e 
Barbara, 2 anos 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência das dificuldades que pais e mães enfrentam 

quando vão a restaurantes com as suas crianças pequenas. 

• Estar familiarizado com a importância do conforto acústico 

nos espaços públicos. 

• Compreender que as crianças são suscetíveis ao barulho 

excessivo e podem reagir com choro e irritação. 

 
A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

Waldemar sente-se sobrecarregado com o seu trabalho e os 

seus cuidados infantis. Ele não tem tempo para fazer compras e 

preparar refeições. Então, Waldemar e Barbara vão a um 

restaurante e pedem uma refeição. Após alguns minutos, a sua 

filha Barbara está aborrecida. Quer levantar-se e mexer-se e 

começa a resmungar. Outros/as clientes olham para a Barbara 

com uma desaprovação visível. Esta cena é sobre descobrir o 

que pode ser feito para ir ao encontro dos interesses de todas as 

pessoas. 

Resultado positivo: Cena “Hall 
e quarto no apartamento” 

[30-40 minutos]  

 

Figura 7 - Waldemar no quarto 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência de que as crianças a partir de uma certa 

idade precisam de um quarto só para elas. 

• Compreender que um apartamento de tamanho 

apropriado é uma condição prévia essencial para uma vida 

saudável e confortável. 

• Sabendo que as áreas de vida e de sono (áreas diurnas e 

noturnas) devem ser claramente distinguidas num 

apartamento. 

 
A sessão de jogo começa com uma introdução do/a facilitador/a: 

Waldemar regressa a casa com a sua pequena filha num carrinho 

de bebé. O carrinho de bebé volumoso também está cheio de 

mercearias e está molhado pela chuva. Foi um dia longo e o 

Waldemar está exausto. Ele agora precisa de tirar a Barbara do 

carrinho de bebé e deixá-lo em algum lugar. Depois terão de 

lidar com o espaço limitado do seu apartamento. A cena é sobre 

medidas que podem tornar a vida de Waldemar um pouco mais 

fácil. 

Conclusão 

[5-10 minutos] 

O/a facilitador/a resume os resultados mais importantes 
alcançados durante as discussões de modo a fechar a unidade 
de aprendizagem. Em caso de perspetivas controversas, não há 
necessidade de harmonizar os resultados. Opiniões diferentes 
são sempre possíveis, não devendo ser julgadas, mas podendo 
ser ponderadas: “Enquanto a maioria acredita ..., também houve 
pessoas que pensaram que ...”: 

Os/as participantes são convidados/as a acrescentar aos 
resultados, por exemplo, as suas experiências de aprendizagem 
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mais importantes. A documentação não é obrigatória para fazer 
a conclusão de cada unidade de aprendizagem. Uma recolha 
sistemática de experiências de aprendizagem será feita na 
sessão de encerramento. 

Equipamento • Lista com perguntas principais. 

• Portátil e projetor. 

• Entrega de um estudo de caso. 

• Acesso à Internet. 

• Smartphones pessoais ou tablets usados pelos/as 

participantes. 

 

Recomendações para os/as 
facilitadores/as 

Se não tem experiência pessoal de paternidade/maternidade 
solteira, tente encontrar alguma informação contextual sobre 
isso. Uma boa opção é entrevistar pais solteiros e/ou mães 
solteiras para reunir experiências em primeira mão. 

Selecione as questões mais importantes para a abordagem 
pessoal, ou prolongue a duração desta parte.  

Direcione a informação para os e as participantes e os seus 
antecedentes. Menos pode ser mais. 
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2.2.4 Homem mais velho com restrições de mobilidade 

As pessoas com restrições de mobilidade encontram diversos problemas na vida quotidiana: quando usam 

um dispositivo de assistência como uma bengala, um andarilho ou uma cadeira de rodas, ou quando entram 

ou saem em paragens de autocarros ou plataformas em estações de comboios se não houver um elevador 

disponível ou se este estiver avariado. Também podem ter problemas para abrir portas não automáticas, 

passar por portas demasiado estreitas, ou passar de um pavimento para uma estrada usando lancil de queda. 

O ambiente privado também deve ser adaptado às necessidades das pessoas com restrições de mobilidade. 

Os banhos e as cozinhas são de especial importância para as pessoas que necessitam de um acesso sem 

barreiras às instalações. Para dar alguns exemplos, os lavatórios devem ser ergonómicos e oferecer espaço 

suficiente para as pernas, para as pessoas se conseguirem lavar enquanto estão sentadas num banco. As 

torneiras podem ser misturadoras com alavanca de uma só mão. Na sanita, o autoclismo e o suporte para 

rolos de papel devem ser colocados à frente ou de lado, para que sejam de fácil acesso. Se houver uma 

banheira, um dispositivo como um elevador de banheira para entrar na banheira pode ser útil. Deve ser 

possível que as pessoas se mobilizem e alcancem qualquer instalação da sua casa, com o apoio de ajudas 

para caminhar ou com o uso de cadeiras de rodas. Todas as instalações devem ser de fácil acesso a uma 

altura individualmente conveniente. 

Mais informação sobre a criação de ambientes adequados para pessoas com restrições de mobilidade pode 

ser encontrada no Compêndio de Boas Práticas de AFE. Além disso, a partir do Compêndio SHAFE de Boas 

Práticas na Criação de Ambientes Inteligentes, Saudáveis e Inclusivos, pode aprender sobre uma variedade 

de medidas que melhoram a qualidade de vida das pessoas mais velhas em geral. Exemplos são: o “Grandpad 

- SMART tablet [Grandpad - tablet inteligente]”, “Model apartment for seniors [Apartamento modelo para 

seniores]” ou “old age people's forum and communiqué on Friday [forum de pessoas mais velhas e 

comunicado na sexta-feira]” (https://hands-on-

shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01. 05.pdf). 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Os objetivos desta unidade de aprendizagem são familiarizar os e 
as participantes com questões típicas de pessoas com restrições 
de mobilidade causadas ou agravadas por ambientes 
inapropriados. Em particular, os/as jogadores/as aprenderão 
sobre diferentes tipos de medidas de apoio relacionadas com: 

• Acessibilidade das instalações sanitárias. 

• Barreiras em espaços públicos. 

• Utilização de transportes públicos (acessíveis). 

 

Abordagem pessoal 

[20 minutos, sem experiência 
de cadeira de rodas] 

Esta unidade de aprendizagem começa com uma discussão de 
grupo centrada nas experiências pessoais dos participantes. 
Declarações de natureza mais geral podem ser guardadas num 
quadro branco ou numa folha de papel para uso posterior. Esta 
parte da unidade de aprendizagem é útil para recolher impressões 
pessoais. Se o tempo e o equipamento permitirem, os/as 
participantes sem restrições de mobilidade podem ser 
convidados/as a explorar o seu ambiente numa cadeira de rodas, 
por exemplo, durante o intervalo do almoço. 

A discussão é liderada pelo/a facilitador/a que pode selecionar 
entre as seguintes questões, ou adicionar perguntas se assim o 
desejar:  

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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• Já alguma vez experimentou restrições de mobilidade (após 

um acidente, por exemplo)? 

• Já ajudou pessoas com restrições de mobilidade?  

• Se sim: O que é que fiz exatamente? 

• Usou dispositivos de assistência? Se sim: Que tipo de 

dispositivos? 

• Está pronto para ter uma experiência da vida real e mover-se 

numa cadeira de rodas? 

 

Análise / Lidar com conflitos 

[30 minutos] 

Uma folha de apoio é distribuída, ou partilhada no ecrã num 
workshop online, pelo/a facilitador/a para apresentar um estudo 
de caso baseado num problema típico de pessoas com restrições 
de mobilidade. Existem várias soluções para este problema (ver 
anexo). Os seguintes aspetos - e outros escolhidos pelo/a 
facilitador/a - são discutidos em pequenos grupos e/ou em 
plenário: 

• Barreiras para pessoas com restrições de mobilidade no 

ambiente construído. 

• Exemplos de como estas barreiras podem ser removidas. 

• Obstáculos nos passeios de autocarro para pessoas que usam 

um andarilho ou uma cadeira de rodas. 

• Potenciais soluções para estes problemas. 

• Outros grupos que beneficiam de melhores condições. 

• Potencial apoio pessoal e ações comunitárias. 

 
Escolhendo o formato para 

abordar as cenas 
O/a facilitador/a escolhe uma das seguintes opções: 

• Alguns grupos podem preferir jogar a cena juntos e discutir as 

diferentes opções e impactos antes de tomarem medidas. Por 

favor, note que este formato não poupa tempo pois os e as 

participantes podem querer explorar rotas alternativas. 

• Outros grupos podem gostar de alguma competição. Se a 

cena for jogada individualmente, as pontuações podem ser 

comparadas e indicar sucesso. Mais uma vez, jogar em 

conjunto irá estimular a discussão que irá orientar a decisão 

de adotar opções específicas e rejeitar outras. 
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Resultado positivo: Cena 
“Paragem de autocarro” 

[30-40 minutos]  

 

Figura 8 - Dennis, 71 anos, na 
estação de autocarros 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência do que os problemas de mobilidade 

significam nos transportes públicos. 

• Ser capaz de explorar as questões nos transportes públicos 

para pessoas com problemas de mobilidade. 

• Ser capaz de propor soluções criativas para adaptar os 

transportes públicos às necessidades das pessoas com 

problemas de mobilidade. 

 
A sessão de jogo é introduzida pelo/a facilitador/a: Dennis quer 

visitar, de autocarro, o seu filho na cidade vizinha. Como as 

distâncias a percorrer são bastante longas, usa a sua cadeira de 

rodas para que se possa sentar para descansar ocasionalmente. 

Como pode ele chegar à plataforma, embarcar no autocarro e 

sentar-se lá em segurança? 

Resultado positivo: Cena 
“Casa de banho do 

apartamento” 

[30-40 minutos] 

 

Figura 9 - Dennis na casa de 
banho 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência do que os problemas de mobilidade e a falta 

de acessibilidade significam em atividades (instrumentais) da 

vida diária, tais como tomar banho ou ir à casa de banho. 

• Ser capaz de inspecionar uma casa de banho em relação a 

problemas de mobilidade. 

• Ser capaz de encontrar soluções criativas para problemas de 

mobilidade nas casas de banho. 

 
A sessão de jogo é introduzida pelo/a facilitador/a: Encontre o 

Dennis em frente à sua casa de banho. Ele está a usar o seu 

andarilho com rodas. É uma casa de banho com um teto alto, um 

lavatório e uma sanita baixa. Tem azulejos de tamanho pequeno 

no chão e nas paredes. A cena é sobre como lidar com os desafios 

colocados pelas suas dificuldades físicas.  

Conclusão 

[5-10 minutos] 

A pessoa facilitadora resume os resultados mais importantes 
alcançados durante as discussões de modo a fechar a unidade de 
aprendizagem. Em caso de perspetivas controversas, não há 
necessidade de harmonizar os resultados. Opiniões diferentes são 
sempre possíveis, não devendo ser julgadas, mas podendo ser 
ponderadas: “Enquanto a maioria acredita ..., também houve 
pessoas que pensaram que ...”. 

Os/As participantes são convidados/as a acrescentar aos 
resultados, por exemplo, as suas experiências de aprendizagem 
mais importantes. A documentação não é obrigatória para fazer a 
conclusão de cada unidade de aprendizagem. Uma recolha 
sistemática de experiências de aprendizagem será feita na sessão 
de encerramento. 

Equipamento • Lista com perguntas principais. 

• Portátil e projetor. 
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• Folheto sobre o estudo de caso. 

• Acesso à Internet. 

• Smartphones pessoais ou tablets usados pelos/As 

participantes. 

 

Recomendações para os/as 
facilitadores/as 

Encontre informação contextual sobre os aspetos mais detalhados 
das questões de mobilidade, especialmente os abordados no jogo. 

Tenha em atenção que as discussões sobre experiências pessoais 
podem durar muito mais tempo do que o esperado. Selecione as 
perguntas de acordo com as prioridades e termine as discussões 
após o período de tempo atribuído.  

Introduza pontos de vista controversos que não podem ser 
mediados dizendo: “Concordamos em discordar: …”. 
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2.2.5 Mulher mais velha que vive com demência 

Enquanto a sua condição está a progredir, as pessoas com demência têm cada vez mais dificuldade em 

orientarem-se no seu ambiente quotidiano e em se familiarizarem com ele. Isto significa que podem pôr-se 

a si próprias e a outras em risco. Na medida do possível, os espaços interiores e exteriores devem ser 

adaptados às necessidades das pessoas que vivem com demência. A adaptação aumenta as suas hipóteses 

de se orientarem no seu ambiente familiar por um período de tempo mais longo. Recordações familiares e 

uma disposição estruturada dos objetos ajudam-nas a encontrar o seu ambiente e a transmitir uma sensação 

de segurança. As mudanças no lar, por outro lado, podem levar a confusão, agitação ou medo. 

As pessoas que vivem com demência podem ter emoções e estados de ânimo muito sensíveis. Até um certo 

grau de demência, alguma comunicação destas pessoas pode ser reconhecida pelas suas expressões faciais, 

tais como confusão, alegria, surpresa, medo e outras. As pessoas que vivem com demência tendem para uma 

vontade pronunciada de se moverem, especialmente nas fases intermédias. Restringir os seus movimentos 

não só é legalmente problemático, como também pode ter um impacto negativo no seu bem-estar. Podem 

experienciar essas limitações como um castigo ou uma ameaça incompreensível e reagir com raiva e pânico. 

Por isso, todas as outras opções devem ser esgotadas primeiro. 

Mais notavelmente, as necessidades de quem presta os seus cuidados devem ser tidas em conta na mesma 

medida que as das pessoas com demência. Parceiro/as ou filhos/as são muitas vezes as pessoas que cuidam, 

o que é extremamente cansativo. Tal como as pessoas de quem cuidam, cônjuges, parceiros/as ou filhos /as 

precisam de apoio adequado e de condições ambientais que lhes permitam enfrentar os desafios. 

Mais informação sobre como criar ambientes adequados para pessoas mais velhas que vivem com demência 

pode ser encontrada no Compêndio de Boas Práticas de AFE . Além disso, o Compêndio SHAFE de Boas 

Práticas na Criação de Ambientes Inteligentes, Saudáveis e Inclusivos descreve uma variedade de medidas 

que melhoram a qualidade de vida das pessoas que vivem com demência. Exemplos destas medidas são a 

Tessa, um robô social, ou os resultados do trabalho realizado por uma rede de demência (https://hands-on-

shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf). 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Os objetivos desta unidade de aprendizagem são familiarizar os 
e as participantes com questões típicas de pessoas que vivem 
com demência causadas por ambientes inapropriados. Em 
particular, os/as jogadores/as aprenderão sobre diferentes tipos 
de medidas de apoio com que lidam: 

• Problemas de orientação. 

• Questões de comunicação. 

• Desrespeito pelas pessoas que vivem com demência. 

 

https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
https://hands-on-shafe.eu/sites/default/files/hos_o1_compendium_of_good_practices_final_v01.05.pdf
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Abordagem pessoal 

[20 minutos] 

Esta unidade de aprendizagem começa com uma discussão de 
grupo centrada nas experiências pessoais dos e das 
participantes. Declarações de natureza mais geral podem ser 
guardadas num quadro branco ou numa folha de papel para uso 
posterior. Esta parte da unidade de aprendizagem é útil para 
recolher impressões pessoais. 

A discussão é liderada pelo/a facilitador/a que pode selecionar 
entre as seguintes questões, ou adicionar perguntas se assim o 
desejar: 

• Alguma vez tive alguma experiência com uma pessoa que 

vive com demência (na sua própria família, por exemplo)? 

• Qual foi a coisa mais difícil com que teve de lidar? 

• Lembra-se das reações desagradáveis das pessoas à sua 

volta? 

• Será capaz de ver se uma pessoa com demência está em 

apuros? 

• Está confiante que é capaz de ajudar pessoas com demência 

em situações do dia-a-dia? 

 

Análise / Lidar com conflitos 

[30 minutos] 

 

Uma folha de apoio é distribuída, ou partilhada no ecrã num 
workshop online, pelo/a facilitador/a para apresentar um estudo 
de caso baseado num problema típico de pessoas que vivem com 
demência. Existem várias soluções para este problema (ver 
anexo). Os seguintes aspetos - e outros escolhidos pelo/a 
facilitador/a - são discutidos em pequenos grupos e/ou em 
plenário: 

• Problemas típicos de pessoas que vivem com demência. 

• Assegurar a dignidade das pessoas que vivem com 

demência. 

• Apoiar a autonomia das pessoas que vivem com demência. 

• Promover a participação de pessoas que vivem com 

demência na vida pública. 

• Apoio a cuidadores/as informais, amizades e famílias. 

 
Escolhendo o formato para 

abordar as cenas 
A pessoa facilitadora escolhe uma das seguintes opções: 

• Alguns grupos podem preferir jogar a cena juntos e discutir 

as diferentes opções e impactos antes de tomarem 

medidas. Por favor, note que este formato não poupa 

tempo pois os e as participantes podem querer explorar 

rotas alternativas. 

• Outros grupos podem gostar de alguma competição. Se a 

cena for jogada individualmente, as pontuações podem ser 

comparadas e indicar sucesso. Mais uma vez, jogar em 

conjunto irá estimular a discussão que irá orientar a decisão 

de adotar opções específicas e rejeitar outras. 
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Resultado positivo: Cena 
“Parque” 

[30-40 minutos]  

 

Figura 10 - Ewa, 78 anos 

Objetivos de aprendizagem: 

• Ter consciência do que a demência significa em termos de 

mudanças no comportamento humano, tais como 

desorientação, estigmatização. 

• Ser capaz de interagir com uma pessoa que vive com 

demência em caso de desorientação. 

• Ser capaz de propor soluções criativas para tornar um 

parque mais amigo da demência. 

 
A sessão de jogo é introduzida pela pessoa facilitadora: Ewa e 

João vivem ao lado de um parque. Ela gosta do parque, e a 

atividade física é boa para ela. Como de costume, hoje está no 

parque sozinha, mas de repente sente-se perdida. As pessoas 

olham para a Ewa porque ela está a agir de forma um pouco 

estranha. Em princípio, o parque é um bom local para pessoas 

diferentes se encontrarem e saírem para desfrutar de atividade 

física. O que pode ser feito para melhorar esta experiência 

também para a Ewa? 

Resultado positivo: Cena 
“Sala de consulta do centro 

de saúde e assistência social” 

[30-40 minutos]  

 

Figura 11 - Ewa no centro de 
saúde  

Objetivos de aprendizagem: 

• Compreender o que significa demência em termos de 

mudanças no comportamento humano, tais como falta de 

interesse, diminuição da capacidade de atenção, 

inquietação. 

• Ser capaz de interagir com uma pessoa com demência em 

caso de redução da sua capacidade de atenção e 

inquietação. 

• Ser capaz de propor soluções criativas para tornar uma 

instituição de cuidados de saúde mais amiga da demência. 

 
A sessão de jogo é introduzida pelo/a facilitador/a: João está 

preocupado com a Ewa, e tem uma consulta no centro de saúde. 

O médico e o João estão a falar da Ewa, como se ela não estivesse 

lá. O médico usa uma linguagem difícil que o João também acha 

difícil de entender. Ewa está a ficar inquieta e perturbada, e não 

é claro como é que ela está a interpretar a conversa. Pede-se 

aos/às jogadores/as que façam algo em relação a estes 

problemas. 

Conclusão 

[5-10 minutos] 

A pessoa facilitadora resume os resultados mais importantes 
alcançados durante as discussões de modo a fechar a unidade de 
aprendizagem. Em caso de perspetivas controversas, não há 
necessidade de harmonizar os resultados. Opiniões diferentes 
são sempre possíveis, não devendo ser julgadas, mas podendo 
ser ponderadas: “Enquanto a maioria acredita ..., também houve 
pessoas que pensaram que ...”.  

Os/As participantes são convidados/as a acrescentar aos 
resultados, por exemplo, as suas experiências de aprendizagem 
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mais importantes. A documentação não é obrigatória para fazer 
a conclusão de cada unidade de aprendizagem. Uma recolha 
sistemática de experiências de aprendizagem será feita na sessão 
de encerramento. 

Equipamento • Lista com perguntas principais. 

• Portátil e projetor. 

• Entrega de um estudo de caso. 

• Acesso à Internet. 

• Smartphones pessoais ou tablets usados pelos/as 

participantes. 

 

Recomendações para os 
facilitadores 

Encontre informação de fundo sobre os aspetos mais detalhados 
da vida com demência, especialmente os abordados no jogo. 

Alguns e/ou algumas participantes podem ter experiências 
pessoais no cuidado de pessoas com demência. Tenha cuidado 
para que a secção “abordagem pessoal” não se torne demasiado 
emocional. 

Dependendo da fase específica da demência, podem ser 
necessárias diferentes ofertas de apoio. As opiniões contrárias 
sobre as estratégias de apoio aos/às pacientes com demência 
devem ser sempre confrontadas com este contexto.   
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2.3 Exercício prático: Desenho de planos pessoais de ação  

Os e as participantes que estão realmente a trabalhar para melhorar as condições de vida de todas as 

gerações são apoiados nesta parte adicional do workshop na elaboração dos seus planos pessoais de ação.  

Promover ambientes amigos de todas as idades é uma tarefa desafiante. Um plano pessoal de ação é uma 

lista dos passos individuais, ou seja, ações e medidas, que são necessárias para atingir um objetivo. Esta 

subdivisão ajuda a definir o objetivo e facilita a sua concretização.  

Estes são os passos para desenvolver planos pessoais de ação: 

1. Analisar o problema. Quanto mais conhecimento tiver sobre as suas características, fontes, fatores 

impulsionadores e até benefícios para outras pessoas, mais fácil será lidar com o problema. Se é um 

problema que muitas outras pessoas enfrentam, então é provável que consiga encontrar “aliados/as” e 

apoiantes. E talvez já existam outras pessoas a que se possa juntar ou que possa convencer a apoiá-lo/a. 

2. Estabelecer os objetivos. Com base nas características do problema a resolver, os objetivos podem ser 

definidos. Estes devem ser alcançáveis pela pessoa ou organização que está a desenhar o plano. O uso 

do conceito SMART é aconselhável. SMART significa Specific, Measurable, Appropriate, Realistic e Time-

bound (Específico, Mensurável, Apropriado, Realista e Limitado no tempo). 

3. Assegurar recursos. Trabalhar em direção a um ambiente para todas as gerações requer acesso a 

recursos. Mais uma vez, estes recursos serão diferentes dependendo se é um indivíduo empenhado, ou 

representante do departamento de planeamento urbano de um município ou de um ministério. Os 

parceiros de cooperação estão entre os recursos mais importantes e deve colaborar com estes. 

4. Selecionar estratégias apropriadas. Tendo tudo isso em mente, estratégias para atingir os objetivos e 

obter os recursos necessários podem ser desenvolvidas. Quanto mais fortes forem, menor é o número 

de estratégias que precisa. 

5. Estar atento/a a contingências. O que pode correr mal, correrá mal. As suas estratégias estão orientadas 

para pontos fortes e oportunidades; no entanto, os pontos fracos são partes inerentes a qualquer 

estratégia, e as ameaças à sua implementação bem sucedida são muitas e variadas. Um plano de 

contingência, ou seja, formas de lidar com estas eventualidades, é útil. 

6. Iniciar o processo de implementação. Quando tiver uma grande tarefa pela frente, eis o que fazer: 

Pergunte-se em que atividades individuais ou sub-passos consiste a respetiva tarefa. Defina e escreva 

estes passos individuais e execute-os passo a passo até completar a tarefa principal. 

7. Plan, Do, Check, Act (PDCA), que significa Planear, Fazer, Verificar, Agir. O ciclo PDCA assegura uma 

contínua consciência de qualidade. Enquanto o planeamento e o fazer estavam no centro dos passos 

anteriores, a consciência específica é uma necessidade quando se verifica o que pode ser melhorado no 

futuro. Isto requer agir em conformidade. Com base nisso, um plano revisto conduzirá a melhores 

resultados no futuro. 

 

Objetivos da unidade de 
aprendizagem 

Objetivos gerais desta unidade de aprendizagem: 

• Fornecer conhecimentos básicos sobre como conceptualizar 

uma ação em direção a um ambiente mais amigo de todas as 

idades. 

• Ter consciência dos fatores que levam ao sucesso ou que 

criam obstáculos; importância dos planos de contingência. 
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• Apoiar participantes a darem os primeiros passos para a 

implementação prática. 

• Introduzir o ciclo PDCA. 

 

Introdução ao tema 

[30 minutos] 

A pessoa facilitadora fornece uma breve introdução ao tópico 
antes de fazer perguntas aos e às participantes e de convidar os 
seus comentários. A mensagem principal é que o sucesso é mais 
provável se as atividades individuais seguirem um plano. Este 
plano, no entanto, deve ser flexível e continuamente adaptado às 
condições de enquadramento externas. Uma apresentação em 
PowerPoint sobre os componentes de um plano de ação pessoal 
faz parte do kit de ferramentas de formação. 

O/a facilitador/a poderia recolher os prós e os contras de 
atividades estruturadas versus atividades espontâneas, orientadas 
para situações. Quando a recolha termina, os/as participantes são 
questionados/as sobre como os benefícios específicos de ambas 
as formas de atuação podem ser reconciliados entre si. 

Exercício prático 

[90 minutos] 

Com base na informação introdutória, cada participante irá 
elaborar um plano pessoal de ação (modelo que se encontra no 
Anexo).  

Deve ser dado tempo suficiente para considerar os componentes 
particulares do plano. Isto pode incluir um intervalo para café 
durante o qual os e as participantes partilham as suas 
considerações preliminares e discutem-nas informalmente. Cada 
formando/a receberá um cartaz no qual poderá elaborar os 
resultados para o pitch no próximo passo. 

Este exercício também é ideal como trabalho de casa se o 
workshop tiver lugar em dias diferentes. Neste caso, a 
apresentação e a discussão dos resultados em plenário e na sessão 
de encerramento (ver secção seguinte) podem ser realizadas em 
conjunto. Se feito como trabalho de casa, os resultados devem ser 
apresentados digitalmente; um modelo para esta apresentação é 
fornecido no kit de ferramentas. 

Apresentação e discussão 
dos resultados em plenário 

[20 minutos por 
participante] 

Após a conclusão dos planos pessoais de ação, estes são 
apresentados em plenário. Esta apresentação deve ser 
considerada como um passo, durante o qual o público precisa de 
ser convencido da sua plausibilidade; só então é provável que mais 
recursos (em termos de financiamento ou parceiros de 
cooperação) sejam disponibilizados. 
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Os/as participantes são convidados/as a agir como amizades 
críticas. Isto inclui perguntas que suscitam mais reflexão, aspetos 
adicionais de apoio ou argumentos que não foram usados até 
agora. 

Equipamento • Folheto do modelo para planos de ação (ver Anexo). 

• Modelo PowerPoint para planos de ação (se feito como 

trabalho de casa). 

 
Oficinas analógicas: 

• Poster e canetas para cada participante desenhar os seus 

resultados. 

• Pelo menos um quadro de cortiça para ser partilhado pelos/as 

participantes nos seus pitches. 

• Portátil, projetor e ecrã (se o plano de ação for feito como 

trabalho de casa). 
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2.4 Sessão de Encerramento 

Objetivos da sessão Objetivos gerais da sessão de encerramento: 

• Debriefing. 

• Avaliar o workshop. 

• Celebrando as conquistas. 

 
O objetivo da sessão de encerramento é resumir e avaliar os resultados 
do workshop num ambiente descontraído. Os e as participantes 
recapitulam os conhecimentos e experiências adquiridas; as pessoas 
facilitadoras recebem dicas para futuras melhorias (a serem entendidas 
como parte da gestão da qualidade). Além disso, todas as pessoas têm 
a oportunidade de celebrar as suas conquistas.  

Debriefing 

[10 minutos] 

A sessão é aberta pelo/a facilitador/a referindo-se ao que foi planeado 
para ser alcançado, ou seja, os objetivos de aprendizagem, e resumindo 
as atividades. Isto apoia os e as participantes a colocar as atividades em 
perspetiva e dá-lhes uma base para a sua avaliação. 

A pessoa facilitadora pede comentários honesto, uma vez que pode 
ajudar a melhorar futuras ofertas de aprendizagem. 

 

Dependendo do contexto do workshop, a avaliação dos e das 
participantes pode variar desde um contributo curto e bastante informal 
até uma análise aprofundada de aspetos específicos do curso. 

Avaliação - Opção 1: 
Discussão oral 

[3-5 minutos por 
pergunta] 

Discussões orais lideradas pela pessoa facilitadora e de preferência 
gravadas por outra assistente - ou gravadas online (com o 
consentimento da audiência). Estas discussões podem proporcionar 
importantes perspetivas numa atmosfera de conversação, estimulando 
reflexões mútuas. As seguintes perguntas principais podem ser feitas 
como ponto de partida, mas podem ser complementadas e adaptadas 
conforme desejado. 

• Quais foram as suas experiências de aprendizagem mais 

importantes? 

• Do que gostou especialmente no workshop? 

• Que tópicos foram particularmente relevantes, interessantes e 

motivadores? 
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• Em que tópicos foi gasto demasiado tempo? 

• Em que tópicos foi gasto muito pouco tempo? 

• O que faltava completamente no curso? 

• Que características podem ser potencialmente melhoradas? 

• Quais são os benefícios pessoais ou profissionais resultantes do 

workshop? 

 

Avaliação - Opção 2: 
Discussão oral com 

recolha estruturada da 
avaliação 

[3-5 minutos por 
pergunta] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário da opção 1, os e as participantes escrevem as suas 
respostas em cartões que são afixados nos cartões pela pessoa 
facilitadora. Isto ajuda a que participantes mais introvertidos/as 
exprimam também as suas ideias e pensamentos; a junção das respostas 
fornece uma boa visão geral sobre os tópicos. Após discuti-las e 
adicionar novas afirmações (se houver), as respostas são fotografadas 
de forma a documentá-las. 

Com um software apropriado, esta opção também pode ser usada numa 
oficina online. Os quadros brancos gratuitos podem ser usados, por 
exemplo, usando o seguinte URL: https://miro.com; 
https://edu.google.com/intl/de_de/products/jamboard/; 
https://www.mural.co/.  

Avaliação - Opção 3: O 
alvo 

[15 minutos] 

O público participante é convidado a dar as suas opiniões sobre os 
seguintes itens (ou diferentes):  

• Organização do workshop. 

• Conteúdos da formação. 

• Organização do workshop. Métodos da formação 

• Atmosfera de aprendizagem. 

 
 

https://miro.com/
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Figura 12 - Avaliação do diagrama “tipo alvo” 

Os e as participantes colocam autocolantes num diagrama “tipo alvo” 
e escrevem observações em notas adesivas (post-its©) relacionadas 
com a categoria específica. Os resultados são analisados em conjunto 
com o grupo de participantes e documentados através de uma 
fotografia. 

Os eventos online também podem ser avaliados usando, por exemplo, 
https://www.oncoo.de/Zielscheibe/. 

Avaliação - Opção 4: 

Mala 

[15 minutos] 

Em workshops presenciais, o grupo de participantes pode ser 
convidado a escrever as suas experiências ao longo do workshop em 
notas adesivas (post-its©).  

• Experiências positivas: O que vou levar para casa? 

• Espaço para melhorias: O que vou deixar para trás? 

 
Experiências positivas são colocadas dentro da mala, experiências 
negativas no exterior. Os resultados são apresentados e discutidos em 
plenário. 

 

Figura 13 - Mala avaliação 
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Avaliação - Opção 5: 
Inquérito escrito 

[5 minutos] 

A opção menos demorada para a sessão de encerramento é realizada 
através de um inquérito escrito sobre os aspetos cruciais que 
determinam o sucesso do workshop. No entanto, é necessário um pós-
processamento e análise minuciosos. Nos workshops presenciais, os/as 
facilitadores/as podem distribuir um questionário em papel ao grupo 
de participantes para ser preenchido de imediato. Podem também 
fornecer um link para uma ferramenta online – solução que poupará 
tempo na introdução de dados. Contudo, alguns membros do grupo 
podem esquecer-se que lhes foi pedido os seus comentários, e a taxa 
de resposta poderá ser muito mais baixa. 

O Anexo contém um modelo para um inquérito escrito focando os 
seguintes temas: 

• Organização do workshop. 

• Conteúdos e métodos de aprendizagem. 

• Ambiente de trabalho. 

• Benefícios pessoais e profissionais. 

 
Os/As facilitadores/as podem copiar esta versão do questionário e 
fazer adaptações a temas e características específicas ao grupo de 
participantes. Se o anonimato não for assegurado devido a um 
pequeno número de participantes, esta parte deve ser encurtada ou 
removida. Os e as participantes devem ser informados de que a sua 
opinião honesta é procurada e que as suas respostas não serão 
rastreadas até uma pessoa específica. 

O número e o formato das perguntas estão de acordo com as versões 
gratuitas das ferramentas de inquérito online que analisarão os 
resultados automaticamente e criarão gráficos para a sua 
apresentação. 

Celebração dos feitos 

[15-20 minutos, sem 
confraternização] 

 

 

Celebrar os feitos é uma parte importante da sessão de encerramento 
e deve ser planeada com cuidado, pois contribuirá para a impressão 
geral de uma experiência de aprendizagem bem sucedida. 

Os/As facilitadores/as podem escolher entre modelos de certificação 
que podem ser complementados por detalhes organizacionais e 
pessoais e modificados de acordo com os focos temáticos do workshop. 

Especialmente para eventos presenciais, o interesse pode ser suscitado 
através da circulação de um comunicado de imprensa. Jornalistas 
podem ser convidados/as para a celebração e ter a oportunidade de 
entrevistar o grupo de participantes e da(s) pessoa(s) facilitadora(s). 
Uma reunião com bebidas e lanches proporciona condições de 
enquadramento adequadas para esse tipo intercâmbio, e irá também 
fortalecer as relações pessoais entre participantes. 

Em qualquer caso, desde que os e as participantes concedam 
permissão explícita, devem ser tiradas fotos e/ou vídeos de grupo que 
também possam ser utilizados para fins de comunicação em canais de 
redes sociais. As declarações de participantes também serão de 
interesse para as audiências. 
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Equipamento • Para workshops online: software de conferência em modo de 

galeria. 

• Opção 1: Lista de perguntas principais. 

• Opção 2: Lista de perguntas principais, quadro com um número 

suficiente de cartões e canetas para o grupo de participantes. 

• Opção 3: Cartaz com gráfico “tipo alvo” e segmentos temáticos, 

para serem montados numa parede, um autocolante por tema e 

para cada participante, número suficiente de canetas e notas 

adesivas para todas as pessoas participantes. 

• Opção 4: Cartaz com mala e número suficiente de canetas e notas 

adesivas para os e as participantes (figura 13). 

• Opção 5: Questionário em papel para cada participante ou link 

para o questionário online (ver modelo no anexo). 

• Certificado para cada participante. 

• Dádivas. 

• Câmara. 

• Bebidas e petiscos. 

 

Recomendações para 
os/as facilitadores/as 

 
Figura 14 - Botão com o 

logótipo da UE 

Se o orçamento o permitir, pequenos presentes podem ser entregues 
juntamente com o certificado; irão aumentar o impacto da celebração. 
Os presentes devem inspirar-se no tema do workshop e podem, por 
exemplo, ser um alfinete ou um botão que mostre o logótipo europeu 
ou uma chávena com os motivos do jogo BIG. Aqui podes selecionar 
uma imagem para o teu pedido. 
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Parte 3: Usando ferramentas online  

Neste capítulo, o/a formador/a ou facilitador/a receberá dicas e truques sobre como trabalhar com 

ferramentas digitais durante os workshops. 

3.1 Aprendizagem online 

A preparação para a aprendizagem online e a utilização de ferramentas online são atividades essenciais, uma 

vez que se espera que se tornem práticas correntes a nível global devido a desenvolvimentos tais como a 

introdução de novas tecnologias e a globalização.4 Responsáveis pela educação terão de encontrar formas 

de ultrapassar barreiras que surjam para criar ambientes de aprendizagem online de alta qualidade.5 

A aprendizagem online pode oferecer várias vantagens a estudantes e a facilitadores/as. A flexibilidade é 

muitas vezes vista como uma das maiores vantagens. A aprendizagem online normalmente oferece 

flexibilidade em termos de tempo e lugar, uma vez que o grupo de participantes podem participar em 

workshops a partir de qualquer local à sua escolha. Além disso, os workshops online podem ser gravados e 

partilhados, proporcionando a oportunidade de aceder ao material de aprendizagem num momento de 

escolha. Isto pode ser especialmente benéfico para participantes adultos/as que muitas vezes têm de fazer 

malabarismos entre vários papéis e responsabilidades no seu dia a dia.6 Outras vantagens podem ser a 

acessibilidade e a eficiência, porque a educação online é, muitas vezes, mais rentável em termos de custos e 

tempo do que a aprendizagem em sala de aula.7 

Tanto participantes como facilitadores/as podem experimentar diferentes obstáculos na aprendizagem 

online. O grupo de participantes pode achar que os workshops online são mais cansativos do que os 

presenciais. Alguns fatores que podem contribuir para tal são: a) maior facilidade em distrações, b) falta de 

contactos pessoais, e c) os workshops e cursos online podem induzir uma atitude mais passiva e inativa.8 O 

ensino online também afeta as relações entre facilitadores e participantes, ou entre participantes. Para além 

disso, o grupo de participantes podem sentir menos apoio num ambiente online. Para quem se encontra a 

facilitar também pode ser um desafio ajustar fluidamente o seu ensino a cada indivíduo. Algumas das pessoas 

facilitadoras podem sentir falta da energia e da excitação de ter um contacto face a face com um grupo. Para 

além disso, a interpretação errada de tarefas pode ocorrer mais facilmente em workshops online.9 

Há quatro aspetos importantes a considerar quando se trabalha num ambiente online, em particular:  

1. Proporcionar oportunidades para as pessoas se ligarem umas com as outras. 

2. Dar instruções claras. 

3. Fornecer espaço para ação e interação. 

4. Dar espaço às pessoas para refletirem por si próprias.10 

 

 
4 Palvia, S., Aeron, P., Gupta, P., Mahapatra, D., Parida, R., Rosner, R. & Sindhi, S. (2018). Educação Online: Estado 
Mundial, Desafios, Tendências, e Implicações. Journal of Global Information Technology Management, 21:4, 233-241, 
DOI: 10.1080/1097198X.2018.1542262. 
5 Ibid. 
6 Dirkse, S., Talen, A., van Rumpt, A. & Bons, L. (2020). Het groot online werkvormenboek 3. Amesterdão: Boom. 
7 Gautam, P. (2020). Vantagens e desvantagens da aprendizagem online. Obtido a 31 de Agosto de 2022, em 
https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning. 
8 Dirkse et al. (2022). 
9 Davis, N., Gough, M. & Taylor, L. (2019). Ensino online: vantagens, obstáculos e ferramentas para o fazer bem. 
Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19:3, 256-263, DOI: 10.1080/15313220.2019.1612313. 
10 Dirkse et al. (2022). 
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Ainda mais do que as reuniões presenciais, as reuniões online requerem métodos de ativação. Há uma 

multiplicidade de ferramentas disponíveis para responsáveis pela educação que podem ajudar a manter o 

grupo de participantes envolvido, e permitir a construção da comunidade durante as formações. Na secção 

seguinte, serão explicadas três ferramentas que podem ser facilmente utilizadas nos workshops. 

3.2 Ferramentas online 

Ao planear o seu workshop online, é aconselhável trabalhar com uma ferramenta que permita que 

participantes se reúnam através de videochamada num grande grupo e em subgrupos. O Zoom e o Microsoft 

Teams serão descritos mais detalhadamente. Além disso, uma ferramenta visual online pode ser usada para 

os e as participantes colaborarem, fazerem brainstorming e apresentarem resultados. Há muitas ferramentas 

online disponíveis para facilitar este tipo de atividades, tais como Jamboard, Miro e Mural. O Jamboard será 

apresentado aqui. As interações e reflexões dos aprendentes aumentam quando são criados pequenos 

momentos de reflexão. O Mentimeter é uma ferramenta online que pode ajudar a criar estes pequenos 

momentos e será discutida nas secções seguintes. 

Zoom e Microsoft Teams – Videoconferência e discussão em pequenos grupos 

Zoom e Microsoft Teams são ferramentas que podem ser usadas para as pessoas se encontrarem 

virtualmente com outras, por vídeo. Dentro do Zoom e do Microsoft Teams podem ser criadas breakout 

rooms (ou “salas simultâneas”) e ser partilhados ecrãs e apresentações. Também é possível dividir o grande 

grupo do workshop em “salas” separadas, permitindo assim que pequenos grupos de alunos discutam e 

trabalhem juntos. 

  
Para usar o Zoom, o/a instrutor/a tem de se inscrever primeiro através do Zoom: Inscrição - Zoom.  
Para utilizar o Microsoft Teams, o/a instrutor/a tem de fazer o download do Teams, primeiro: Descarregar 

Microsoft Teams Desktop e Mobile Apps | Microsoft Teams.  

Com o Zoom e o Teams, é possível agendar uma reunião para organizar workshops e convidar participantes. 

O grupo de participantes pode participar sem se inscreve, após todos os membros serem convidados pelo/a 

instrutor/a, tornando ambas as ferramentas acessíveis e fáceis de usar. 

Para mais informações sobre o Zoom, ver: Guia de iniciação para novos utilizadores - Apoio ao Zoom  
Para mais informações sobre o Teams, ver: Iniciar sessão e começar a trabalhar com Teams (microsoft.com) 

Todo o currículo, tal como explicado no capítulo 2, pode ser realizado através do Zoom ou do Teams. É 

aconselhável discutir em pequenos grupos com mais frequência e variar os métodos para que se possa estar 

mais envolvido num ambiente online. O tamanho ótimo para grupos online seria de 2 a 5 pessoas. 

Análise / Lidar com 

conflitos  

[30 minutos]  

  

Um folheto é partilhado no ecrã num workshop online pela pessoa 
facilitadora para trabalhar num estudo de caso baseado num 
problema típico de uma das personagens. Os aspetos (como 
especificado no capítulo 2 do manual) são discutidos em pequenos 
grupos de 2 a 5 alunos. Depois de discutidos em pequenos grupos, os 
e as participantes resumem os seus resultados em plenário.  

  

Jamboard - Uma ferramenta visual 

Jamboard é uma ferramenta online gratuita concebida para a colaboração online. No Jamboard pode criar 

quadros brancos onde todas as pessoas com o link podem trabalhar em conjunto, a partir do seu próprio 

https://zoom.us/signup#/signup
https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/pt-pt/microsoft-teams/download-app
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users#h_4e0619a0-db7b-4d24-830d-de9128e71773
https://support.microsoft.com/pt-PT/topic/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=en-us&rs=en-us&ad=us#ID0EBBD=About
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computador, e podem editar o quadro branco que está a ser partilhado. O Jamboard é fácil de usar e pode 

ser encontrado em jamboard.google.com. 

Os/As participantes e os/as facilitadores/as podem criar quadros e partilhá-los com os seus grupos. Para tal, 

é necessário clicar no botão “Partilhar” e partilhar com indivíduos e grupos ou criar um link para partilhar. Se 

pretender que os e as participantes possam trabalhar com o quadro, seleciona a opção “Qualquer pessoa na 

internet com este link pode editar”.  

Pode usar o Jamboard como um quadro branco partilhado ou usá-lo de outras maneiras. Por exemplo, os e 

as participantes podem fazer brainstorming em pequenos grupos e criar um quadro para partilhar com o 

resto do grupo mais tarde. 

Para mais informações sobre o Jamboard, ver: Como usar o Jamboard, o quadro do Google    

O Jamboard pode ser usado como uma ferramenta visual para ajudar as discussões de grupo a tornarem-se 

mais envolventes num ambiente online. Pode ser usado em todas as discussões de grupo, tal como descrito 

no capítulo 2. Aqui estão alguns exemplos: 

Análise / Lidar com conflitos  

[30 minutos]  

  

Um folheto é partilhado no ecrã num workshop online pelo/a 
facilitador/a para trabalhar num estudo de caso baseado num 
problema típico de uma das personagens. Aspetos (como 
especificado no capítulo 2 do manual) são discutidos. Um quadro 
branco no Jamboard é partilhado com todo o grupo; cada 
participante pode colocar notas adesivas no quadro branco para 
facilitar a reflexão e a discussão. 

O Jamboard também pode ser facilmente utilizado para as sessões de introdução ou de encerramento, 

criando um quadro visual. Aqui estão alguns exemplos: 

Exercício prático  

[90 minutos]  

Com base na informação introdutória, cada participante prepara 

um plano pessoal de ação (modelo em anexo). Deve ser dado 

tempo suficiente para considerar os seus componentes 

particulares. Cada participante receberá uma página de quadro 

branco no Jamboard na qual poderá colocar os resultados para o 

pitch no passo seguinte.  

Este exercício também é ideal como trabalho de casa, se o 

workshop tiver lugar em dias diferentes. Neste caso, a 

apresentação e discussão dos resultados em plenário e a sessão 

de encerramento podem ser realizadas em conjunto.  

 

Mentimeter - Criar pequenos momentos de reflexão 

O Mentimeter é uma ferramenta online gratuita. Através do Mentimeter pode fazer uma pequena sondagem 

ou deixar que os e as participantes criem em conjunto uma nuvem de palavras muito rápida e facilmente 

através dos seus computadores ou telefones. Uma nuvem de palavras permite que participantes contribuam, 

através dos seus dispositivos, com palavras que são representadas visualmente. Os resultados podem ser 

vistos imediatamente nos ecrãs partilhados e individuais. Os/As participantes podem ver a nuvem de palavras 

à medida que esta cresce e enquanto outras pessoas adicionam palavras. Se uma palavra é introduzida mais 

do que uma vez, esta adquire um tamanho maior.  

https://edu.gcfglobal.org/pt/google-sala-de-aula-para-professores/como-usar-o-jamboard-o-quadro-do-google/1/
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Para usar o Mentimeter, primeiro deve criar uma conta no respetivo website. Visite www.mentimeter.com 

e clique no botão “Sign up” no canto superior direito. 

Os vídeos seguintes mostram como se cria uma nuvem de palavras: 

- Vídeo em inglês: How To Create Word Clouds for Free - Live & Interactive - Mentimeter  

- Vídeo em português do Brasil: Como usar o Mentimeter para Nuvens de Palavras 

As unidades de aprendizagem começam com uma discussão de grupo centrada nas experiências pessoais dos 

e das participantes e terminam com uma avaliação da experiência de aprendizagem. Para estimular o 

envolvimento ativo e a reflexão num ambiente online, uma nuvem de palavras pode ser criada em conjunto 

e utilizada nas discussões.  

Método Ativar o conhecimento e as experiências anteriores e avaliar a experiência 

de aprendizagem 

Nuvem de palavras – Mentimeter 

 Perguntar ao grupo de participantes, no início do workshop, o que lhes vem à 

cabeça quando pensam sobre as circunstâncias de uma das personagens. 

Pedir para escreverem todas as palavras-chave no Mentimeter. Analisar e 

discutir a nuvem de palavras com o grupo. Fazer a mesma pergunta e o mesmo 

exercício no final da sessão para analisar e discutir como as suas perceções 

mudaram. Finalmente, avaliar a experiência de aprendizagem. 

 

Quando se trabalha com ferramentas online, há algumas coisas práticas que devem ser consideradas.  

Antes de começar, é importante ter a certeza de que todas as pessoas têm acesso às aplicações. Verifique se 

as pessoas têm uma câmara e um microfone no computador (conforme necessário para ferramentas como 

o Zoom e o Microsoft Teams) e acesso à Internet para o workshop. Se o grupo não estiver habituado a 

trabalhar online, peça para testarem os seus vídeos e som. Pode organizar uma reunião extra mesmo antes 

do workshop para as pessoas testarem os dispositivos e chegue mais cedo se considerar que isto tal 

necessário para o grupo. Percorra as interações nas ferramentas que está a planear utilizar de forma a 

resolver qualquer problema logístico com antecedência. Certifique-se de que tem um plano B: a tecnologia 

pode falhar e é sensato ter canais de comunicação alternativos.  

No início do workshop pode ser útil rever as ferramentas principais e as suas funções com o grupo se os 

participantes não estiverem habituados a trabalhar online. Durante este encontro inicial, discuta como os e 

as participantes podem interagir entre si durante o workshop online. Pretende que os e as participantes 

silenciem os seus microfones e levantem a mão quando quiserem dizer alguma coisa? Pense em usar o vídeo 

para comunicação não verbal também, por exemplo, polegares para cima para um OK ou levantar a mão para 

votar. 

 

Num ambiente online, é importante manter o grupo de participantes com motivação e ativação. Pequenos 

energizadores entre métodos de trabalho e perguntas podem ajudar. Dois exemplos são dados abaixo.  

Método Caça ao necrófago  

  Pedir aos e às participantes para irem buscar um objeto específico à sua casa, 

num determinado período de tempo (usar um temporizador), e para o 

apresentarem em frente da câmara. Por exemplo: um objeto na sua casa que 

acreditem que possa ter grande utilidade para a personagem no jogo, ou uma 

lembrança das suas últimas férias favoritas. Quando o temporizador parar, 

https://www.youtube.com/watch?v=GLRZ_FGDATY&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4e8euPt_rGs
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pode fazer pequenas conversas sobre os objetos ou pedir às pessoas para 

escreverem no chat porque os escolheram.  

  

Método Conta até 20   

  Pedir ao grupo para contar até 20 (ou mais, dependendo do tamanho do 

grupo). Por sua vez, todas as pessoas têm de dizer um número e só pode falar 

um/a participante de cada vez. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, 

o grupo tem de começar a contar novamente desde o início.  
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Parte 4: Certificação e validação da aprendizagem de pessoas adultas na 

Europa 

O significado de validar e certificar a aprendizagem informal e não formal é cada vez mais reconhecido. 

Resumos sobre o estado de discussão e prática nos países parceiros do projeto BIG podem ser encontrados 

aqui. 

5.1  Validação de experiências de aprendizagem informais e não 

formais 

Métodos e ferramentas de validação comparativamente comuns são o desempenho ou monitorização do 

progresso por facilitadores/as ou mentores/as, diários (ambos no caso de métodos educacionais a longo 

prazo), testes escritos, ou discussões de grupo sobre novos conhecimentos adquiridos. Além disso, para 

avaliações ex-ante e ex-post, os questionários preenchidos antes e depois de uma formação podem indicar 

que conhecimentos foram adquiridos, e até que ponto, e se as expectativas foram cumpridas numa medida 

suficiente. Um formulário de autoavaliação também pode servir para refletir sobre as competências que 

foram adquiridas, e os pares também podem ser avaliados com o apoio mútuo do progresso da aprendizagem 

em tópicos específicos. Por vezes, é aconselhável deixar passar algum tempo e deixar que os e as 

participantes tomem consciência dos efeitos duradouros. 

Muitos dos meios de validação mencionados acima não são apropriados para transferir para o projeto BIG, 

devido aos conteúdos e formatos do workshop, assim como à composição dos e das participantes. O projeto 

necessita de uma abordagem personalizada que tenha em conta o facto de que jogar um jogo online é o 

coração do workshop. 

A validação das experiências de aprendizagem nos workshops BIG engloba dois elementos: 

• O sistema de pontuação do jogo de aprendizagem 

• A autoavaliação das experiências de aprendizagem pelos e pelas participantes do workshop 

Em relação ao sistema de pontuação do jogo, o objetivo do jogo BIG é tomar as melhores decisões para as 

personagens da CIDADE BIG. O principal objetivo é fazer os cidadãos e as cidadãs da CIDADE BIG felizes.   

O/A jogador/a começa com uma pontuação neutra na felicidade, como mostra a 

barra no topo. Depois de darem respostas, as caras sorridentes ficam verdes ou 

vermelhas de acordo com a exatidão das respostas. 

Uma estrela aparece no início do jogo. Durante o jogo, o/a jogador/a pode ganhar mais 

estrelas e tornar-se um/a jogador/a intermédio/a, perito/a ou mestre. 

Nos minijogos, o/a jogador/a pode ganhar mais moedas do que as 200 moedas iniciais.  

5.2  Certificação de experiências de aprendizagem informal e não 

formal 

Os benefícios do reconhecimento de competências adquiridas num processo de aprendizagem informal ou 

não formal também são cada vez mais reconhecidos. Certificados, diplomas, recomendações ou cartas de 

avaliação podem proporcionar vantagens nas candidaturas a estágios, bolsas de estudo e empregos, e 

aumentar a autoestima geral dos e das participantes.   
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Uma forma acessível, que pode ser aplicada em cada workshop, é que a organização que dirige o evento 

emita um certificado. Os resultados da aprendizagem podem ser anotados uma vez que estes certificados 

focam-se nos objetivos de aprendizagem das unidades em particular e nas cenas que foram realmente 

trabalhadas.  

O valor de um certificado pode ser expandido, no entanto, se forem usadas abordagens para criar um 

enquadramento global para o reconhecimento de competências. Uma das ferramentas mais comuns e 

aceites é o Europass. Os/As utilizadores/as podem criar um perfil gratuito com o Europass e registar todas as 

suas competências, qualificações e experiências num único local seguro e online. Os/As utilizadores/as 

podem registar todo o seu trabalho, experiências de educação e formação, competências linguísticas, 

competências digitais, informação sobre projetos, experiências de voluntariado, e realizações. Assim, o 

Suplemento ao Certificado Europass, que pode ser adicionado a um certificado, é um benefício considerável 

para o/a destinatário/a. Mais detalhes e um link para os modelos nacionais podem ser encontrados aqui. Os 

modelos nacionais para o Suplemento ao Certificado Europass também podem ser encontrados na secção 

de certificados na plataforma de aprendizagem BIG. 

As Credenciais Digitais são uma das ferramentas do Europass. As Credenciais Digitais Europeias para 

aprendizagem são declarações emitidas por uma organização, e dirigidas a aprendentes, e podem incluir 

diplomas, transcrições de registos, créditos e uma grande variedade de outros tipos de certificados de 

realização de aprendizagem. São multilingues e assinados com um selo eletrónico único. Isto permite às 

instituições de educação e formação autenticar, validar e reconhecer facilmente credenciais de qualquer 

tamanho ou forma. Entregam-se ao formando/a em questão, certificando a sua aprendizagem no sentido 

mais lato da palavra. Podem ser atribuídas para educação formal, formação, cursos online, experiências de 

voluntariado e muito mais. 

Fornecedores/as de serviços de educação e formação pode, 

reduzir a sua carga administrativa e os custos para a emissão de 

credenciais, ao mesmo tempo que aceleram os procedimentos de 

emissão ao entrarem na era digital. 

No entanto, existem algumas condições prévias a serem 

cumpridas por quem emite o Credenciais Digitais Europass. Para a 

emissão das credenciais, o organismo de educação de pessoas 

adultas necessita de obter um selo eletrónico qualificado. Uma 

ferramenta fornecida pela Comissão Europeia assegurará que 

tudo seja devidamente configurado. Subsequentemente, um 

tutorial dá informação sobre como preparar os dados. Informação 

por escrito também pode ser encontrada aqui. O Criador de 

Credenciais Online permite que os dados sejam introduzidos por 

completo através do browser. Se todos os dados sobre as 

credenciais estiverem preparados, o ficheiro é carregado. Os 

dados são, então, revistos e selados digitalmente. Os/As 

destinatários/as são informados/as por email, e as credenciais são 

enviadas para a sua carteira online, se disponível.  

As Credenciais Digitais Europass usam padrões abertos e estão totalmente alinhadas com as estruturas e 

instrumentos familiares da UE, como o Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da 

Vida (EQF), outra ferramenta Europass. 

 
Figura 15 – Certificado de participação – 

Europass.  

https://europa.eu/europass/pt/ferramentas-europass/o-perfil-europass
https://europa.eu/europass/en/what-europass-profile
https://europa.eu/europass/en/how-self-assess-your-language-skills
https://europa.eu/europass/en/how-describe-my-digital-skills
https://europa.eu/europass/pt/learn-europe/certificate-supplement
https://europa.eu/europass/pt/ferramentas-europass/credenciais-digitais
https://www.youtube.com/watch?v=dyRtF8nDG5U
https://europa.eu/europass/digital-credentials/issuer/#/home
https://europa.eu/europass/pt/ferramentas-europass/o-quadro-europeu-de-qualificacoes
https://europa.eu/europass/pt/ferramentas-europass/o-quadro-europeu-de-qualificacoes
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O Quadro Europeu de Qualificações é uma aprendizagem baseada em resultados e cobre todos os tipos e 

todos os níveis de qualificações para clarificar o que uma pessoa sabe, compreende e é capaz de fazer. O 

nível aumenta de acordo com o nível de proficiência. O nível 1 é o nível mais baixo e o 8 o mais alto. Ligando 

o EQF de perto aos quadros de qualificações nacionais, um mapa abrangente de todos os tipos e níveis de 

qualificações na Europa pode ser fornecido. 

Os oito níveis do EQF definem: 

• Conhecimento como teórico e/ou factual; 

• Habilidades como habilidades cognitivas (envolvendo o uso de pensamento lógico, intuitivo e criativo) 

e habilidades práticas (envolvendo destreza manual e o uso de métodos, materiais, ferramentas e 

instrumentos); 

• Responsabilidade e autonomia como a capacidade de quem está a aprender e a aplicar conhecimentos 

e habilidades de forma autónoma e responsável. 

 Conhecimento Habilidades Responsabilidade e autonomia 

Nível 1 Conhecimentos gerais 
básicos 
 

Competências básicas 
necessárias para realizar 
tarefas simples 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão direta num contexto 
estruturado 

Nível 2 Conhecimento factual 
básico de um campo de 
trabalho ou estudo 

Competências cognitivas e 
práticas básicas necessárias 
para usar a informação 
relevante para realizar tarefas 
e para resolver problemas de 
rotina usando regras e 
ferramentas simples 

Trabalhar ou estudar sob 
supervisão com alguma 
autonomia 

Nível 3 Conhecimento de factos, 
princípios, processos e 
conceitos gerais, num 
campo de trabalho ou 
estudo 

Uma gama de habilidades 
cognitivas e práticas 
necessárias para realizar 
tarefas e resolver problemas 
através da seleção e aplicação 
de métodos básicos, 
ferramentas, materiais e 
informação 

Assume a responsabilidade de 
completar tarefas no trabalho 
ou no estudo; na resolução de 
problemas, adapta o próprio 
comportamento às 
circunstâncias  

Nível 4 Conhecimentos factuais e 
teóricos em contextos 
amplos dentro de um 
campo de trabalho ou 
estudo 

Uma gama de habilidades 
cognitivas e práticas 
necessárias para gerar 
soluções para problemas 
específicos de um campo de 
trabalho ou estudo 

Exercer a autogestão dentro das 
diretrizes dos contextos de 
trabalho ou estudo que são 
normalmente previsíveis, mas 
que estão sujeitos a mudanças; 
supervisionar o trabalho de 
rotina de outras pessoas, 
assumindo alguma 
responsabilidade pela avaliação 
e melhoria das atividades de 
trabalho ou estudo 

Nível 5 Conhecimento 
abrangente, 
especializado, factual e 
teórico dentro de um 
campo de trabalho ou 
estudo e uma consciência 

Uma gama abrangente de 
habilidades cognitivas e 
práticas necessárias para 
desenvolver soluções criativas 
para problemas abstratos 

Exercitar a gestão e supervisão 
em contextos de trabalho ou 
atividades de estudo onde há 
mudanças imprevisíveis; rever e 
desenvolver o seu desempenho 
e de outras pessoas 
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dos limites desse 
conhecimento 

Nível 6 Conhecimento avançado 
de um campo de trabalho 
ou estudo, envolvendo 
uma compreensão crítica 
de teorias e princípios 

Competências avançadas, 
demonstrando domínio e 
inovação, necessárias para 
resolver problemas complexos 
e imprevisíveis num campo 
especializado de trabalho ou 
estudo 

Gerir atividades ou projetos 
técnicos ou profissionais 
complexos, assumindo a 
responsabilidade de tomar 
decisões em contextos 
imprevisíveis de trabalho ou 
estudo; assumir a 
responsabilidade de gerir o 
desenvolvimento profissional de 
indivíduos e grupos 

Nível 7 Conhecimento altamente 
especializado, alguns dos 
quais se encontram na 
vanguarda do 
conhecimento num 
campo de trabalho ou 
estudo, como base para o 
pensamento original e/ou 
pesquisa; 
Consciência crítica das 
questões de 
conhecimento num 
campo e na interface 
entre diferentes campos 

Competências especializadas 
de resolução de problemas 
necessárias na investigação 
e/ou inovação, a fim de 
desenvolver novos 
conhecimentos e 
procedimentos e integrar 
conhecimentos de diferentes 
áreas 

Gerir e transformar contextos de 
trabalho ou estudo que são 
complexos, imprevisíveis e 
exigem novas abordagens 
estratégicas; assumir a 
responsabilidade de contribuir 
para o conhecimento e prática 
profissional e/ou para rever o 
desempenho estratégico das 
equipas 

Nível 8 Conhecimento  
mais avançado de um 
campo de trabalho ou 
estudo e na interface 
entre campos 

As competências e técnicas 
mais avançadas e 
especializadas, incluindo 
síntese e avaliação, 
necessárias para resolver 
problemas críticos na 
investigação e/ou inovação e 
para ampliar e redefinir o 
conhecimento ou a prática 
profissional existente 

Demonstrar autoridade 
substancial, inovação, 
autonomia, integridade 
académica e profissional e 
compromisso sustentado com o 
desenvolvimento de novas ideias 
ou processos na vanguarda dos 
contextos de trabalho ou 
estudo, incluindo a investigação 

Fonte: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels 

Dependendo do conhecimento inicial dos e das participantes do workshop BIG, os seus resultados de 

aprendizagem irão variar entre os níveis 1 e 3.  

O EQF está ligado ao National Qualifications Frameworks (NQFs). Se a organização que dirige o workshop 

preferir este quadro de referência, este pode ser consultado aqui.  

Dada a sua flexibilidade e acrescentando às abordagens já existentes, as chamadas “microcredenciais” são 

suscetíveis de aumentar a sua importância no futuro. As microcredenciais também podem ser concebidas e 

entregues por uma variedade de organizações em muitos cenários diferentes de aprendizagem formal, não 

formal e informal. Em Dezembro de 2020, a Comissão Europeia (Educação, Juventude, Desporto e Cultura) 

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
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lançou o relatório final sobre uma abordagem europeia às microcredenciais como prova dos resultados de 

aprendizagem que um aprendente adquiriu após uma curta experiência de aprendizagem11 .  

O desenvolvimento das microcredenciais foi ainda anunciado na Resolução do Conselho sobre um quadro 

estratégico para a cooperação europeia em educação e formação para o Espaço Europeu da Educação e mais 

além (2021-2030), na Agenda Europeia de Competências e no Plano de Ação para a Educação Digital (2021-

2027).  

 

 
11  https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-

higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf  

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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Certificado Formador/a BIG  

 

Pode preencher digitalmente o modelo da prova de participação BIG ou do certificado de participação BIG 

e imprimi-los. 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Proof_of_participation_PT_form.pdf
https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-game_Certificate_of_participation_PT_form.pdf
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￼ 

Modelo de Certificado para Portugal 

 

 

 

 

 

 

  

https://europa.eu/europass/en/certificate-supplement-example-documents
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Materiais de formação (Anexo) 

 

1. Modelo para a agenda do workshop 

2. Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pessoas com problemas auditivos 

ligeiros 

3. Folha de Apoio: Estudo de caso sobre medidas para mulheres grávidas 

4. Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pessoas com crianças pequenas 

5. Folha de Apoio: Estudo de caso sobre medidas para pessoas com restrições de 

mobilidade 

6. Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pessoas que vivem com demência 

7.  Modelo para o plano pessoal de ação  

8. Formulário de avaliação do workshop 
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Modelo para a agenda do workshop 

 

Workshop BIG 

[Data, horário] 

[Localização ou link para seminário online] 

 

 

[hh:mm] Boas vindas e introdução ao workshop BIG e objetivos de aprendizagem 

[hh:mm] Conhecer e Cumprimentar 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] ... 

[hh:mm] Debriefing e avaliação do workshop 

[hh:mm] Celebração 

 

Facilitação:  [Nome, organização] 

 

 

 

 

 

 

[a ser copiado se o workshop tiver lugar em vários dias]. 
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Folheto: Estudo de caso sobre medidas para adolescentes com problemas 

auditivos ligeiros 

O Peter é um rapaz de 15 anos com problemas auditivos ligeiros. No geral, é um adolescente feliz, mas no 

último ano começou a ter alguns episódios de mau humor. Está a lutar com os seus sentimentos sexuais e 

por vezes sente-se só e incompreendido. Peter vive com a mãe, pai e um irmão mais novo de 13 anos, num 

apartamento alugado de dois quartos. A sua mãe trabalha num restaurante e o seu pai é um operário de 

fábrica. Os problemas auditivos do Peter não o impedem de ter uma vida social normal, mas muitas vezes 

tem algumas dificuldades em adaptar-se às suas necessidades especiais na vida diária da sua família ou 

amizades. 

Uma preocupação especial que tem é a falta de privacidade no seu apartamento e a impressão de que as 

necessidades dos e das adolescentes são normalmente menos reconhecidas do que as de, por exemplo, 

pessoas mais velhas. 

 

Por favor, reflita sobre as seguintes questões: 

• Os sentimentos do Peter são típicos da adolescência? Se sim: Porque é que isso acontece? 

• Que fatores adicionais têm impacto na sua situação emocional? 

• Quais os problemas ou conflitos que podem resultar do espaço sobrelotado na sua família? 

• Que problemas ou conflitos podem resultar dos problemas de audição de Peter em relação às suas 

amizades? 

• Que tipo de soluções ajudariam o Peter a lidar melhor com a sua situação? 

• Os e as adolescentes sofrem notavelmente de uma discriminação reversa em função da idade? 
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Folheto: Estudo de caso sobre medidas para mulheres grávidas 

Anna tem 32 anos, está grávida de 7 meses da sua segunda criança e mudou-se recentemente para a CIDADE 

BIG. Separou-se do pai da criança e decidiu criar a sua descendência sozinha. Quer começar de novo na 

CIDADE BIG e regressar ao seu trabalho como assistente social quando a sua filha tiver um ano de idade. 

Anna espera conhecer pessoas do bairro em breve. A mãe de Anna vive na cidade vizinha e está ansiosa pelo 

seu neto. A filha primogénita de Anna tem 4 anos de idade e frequenta o jardim de infância. 

As mudanças físicas no final da sua gravidez estão a causar algumas dificuldades e inconvenientes. Andar 

longas distâncias, ficar parada durante mais de alguns minutos, e precisar de ir à casa de banho com bastante 

frequência (o problema mais embaraçoso), tornou-se cada vez mais um consumo de energia. 

 

Por favor, reflita sobre as seguintes questões: 

• Que situações da vida quotidiana são especialmente difíceis de enfrentar para as mulheres grávidas? 

• Que tipo de apoio pessoal ajudaria a Anna a lidar melhor com os seus problemas? 

• Que tipo de infraestrutura técnica ou arquitetónica no ambiente construído ajudaria a Anna a lidar 

melhor com os seus problemas? 

• Que tipo de ações comunitárias ajudariam a Anna a lidar melhor com os seus problemas? 

• Que outros grupos beneficiariam com estas condições melhoradas? 

• Algumas das atuais medidas de precaução para mulheres grávidas são demasiadamente exageradas?  
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Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pais de crianças pequenas 

Waldemar é um engenheiro civil de 36 anos de idade. Ele tem uma filha de 2 anos chamada Barbara. Há seis 

meses atrás, ficou viúvo. Bárbara e Waldemar vivem num apartamento de 45m2 num empreendimento 

multiresidencial no distrito nordeste da CIDADE BIG, a cerca de 1 hora de autocarro do centro da cidade, 

onde Waldemar trabalha. Ele tem a sorte de o seu patrão ter oferecido um lugar num infantário privado, 

perto do seu escritório. Waldemar faz as suas compras a caminho de casa a partir do trabalho ou do 

infantário, mas é um esforço extra na sua vida sobrecarregada. Waldemar tem consciência ambiental e não 

quer ter um carro. Prefere viajar de transporte público e no seu tempo livre gosta de andar de bicicleta com 

o carrinho de bebé puxado por ele.  

Infelizmente, armazenar tanto a bicicleta como o carrinho é outro problema diário e com a Barbara a crescer, 

o espaço limitado no seu apartamento está a tornar-se cada vez mais problemático. 

 

Por favor, reflita sobre as seguintes questões: 

• Quais são as necessidades especiais de pais solteiros ou mães solteiras e das suas crianças no ambiente 

construído? 

• Será que o ambiente costuma satisfazer estas necessidades? De que forma ou porque não? 

• Quais são as necessidades especiais de pais solteiros ou mães solteiras e das suas crianças quando tomam 

parte na vida comunitária?  

• Quais são as dificuldades adicionais na vida de Waldemar que têm impacto na sua difícil situação como 

pai solteiro? 

• Que tipo de apoio pessoal ou ações comunitárias ajudariam a aliviar a situação? 
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Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pessoas com restrições de mobilidade 

Dennis tem 71 anos e sofre de doença vascular nas suas pernas. Precisa de um andarilho para se mover e, 

por vezes, usa uma cadeira de rodas. Nasceu e foi criado na CIDADE BIG e trabalhou arduamente como 

canalizador durante toda a sua vida. Pouco depois da reforma, perdeu inesperadamente a sua mulher. 

Tiveram cinco filhos/as, sendo que 2 ainda vivem na CIDADE BIG e têm vidas ocupadas. As pessoas 

descreveriam Dennis como um homem difícil que muitas vezes pede ajuda e não fica facilmente satisfeito. O 

seu rendimento como reformado não é suficiente para sobreviver e isto tem um impacto negativo no seu 

estado de espírito. Por vezes sente-se deixado de fora da sociedade. 

Em casa, os problemas de mobilidade de Dennis influenciam a sua independência na utilização da casa de 

banho. Ao mover-se pela CIDADE BIG, Dennis precisa de apanhar um autocarro. Em princípio, os autocarros 

estão equipados para cadeiras de rodas e andarilhos, mas ainda não é fácil para Dennis viajar por este 

caminho.  

 

Por favor, pense em perguntas que gostaria de fazer ao Dennis para esclarecer potenciais barreiras e 

compreender a sua relação com facilitadores que encontra todos os dias. Tente e pense nas potenciais 

respostas de Dennis a estas perguntas: 

• Quais são as principais barreiras no ambiente construído e social para pessoas com problemas de 

mobilidade?  

• Dê exemplos potenciais de como estas barreiras podem ser removidas temporária ou permanentemente. 

Será que estas soluções podem ser suportadas por todas as pessoas? 

• Que obstáculos as viagens de autocarro colocam às pessoas que usam andarilhos ou cadeiras de rodas? 

O que pode ser feito para resolver estes problemas?  

• Que outros grupos beneficiariam de todas as soluções que foram identificadas? 

• Que tipo de apoio pessoal ou ações comunitárias seriam úteis? 
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Folheto: Estudo de caso sobre medidas para pessoas que vivem com demência 

Ewa tem 78 anos, e começou a ser afetada pela doença de Alzheimer. Por ter vergonha disso, tenta encobrir 

os seus sintomas. Por vezes, sente-se desorientada e inquieta. Ewa costumava trabalhar como professora na 

Universidade da CIDADE BIG. Após a reforma, voluntariou-se para apoiar num centro comunitário local, mas 

agora teve de desistir desta tarefa. Ewa está a ficar cada vez mais dependente do apoio de outras pessoas.  

Ewa é casada com João, que tem 81 anos de idade e trabalhou como diretor de uma escola. Têm três filhos 

que vivem todos em cidades distantes, com os mais velhos a viverem no estrangeiro.  

É difícil para o João ver a sua mulher nesta situação e luta no seu novo papel de cuidador. O João não sabe 

bem como lidar com a situação quando a Ewa fica agitada ou chateada. 

 

Por favor, pense em perguntas que gostaria de fazer à Ewa e ao João para esclarecer potenciais barreiras 

e compreender a sua relação com facilitadores que encontra todos os dias. Tente e pense nas suas 

potenciais respostas a estas perguntas: 

• Quais são as principais barreiras no ambiente construído e social para as pessoas com demência e para 

quem cuida delas informalmente?  

• De que forma está a dignidade de Ewa sob pressão? 

• De que forma poderia ser apoiada a autonomia das pessoas com demência? 

• De que forma poderia ser apoiada a participação de pessoas com demência na vida pública?  

• Que tipo de apoio poderia o João beneficiar? 

 

 

  



 

BIG IO2 - Workshop methodology and curriculum PT 65 
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Criar Ambientes Amigos de Todas as Idades: Plano de Ação Pessoal  

 

Passo 1: Conhecer o problema 

Quanto mais souber sobre um problema que estás prestes a enfrentar, mais fácil será definir meios e 

estratégias que serão bem sucedidos. 

Para começar, defina algumas características essenciais do problema em questão. 

Por favor, descreva o problema em três frases, no máximo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quais são os maiores impactos negativos do problema? Defina-os, por favor. 

Impactos negativos: Para quem? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. 

3.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

Normalmente, uma situação também pode oferecer benefícios a certos grupos que podem querer mantê-

los. Por favor, mencione os benefícios mais importantes. 

Benefícios: Para quem? 

1.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 

O problema é temporário, ou vai continuar durante um período de tempo imprevisível? Tem uma certa 

dinâmica? Isto irá prepará-lo/a para o nível de perseverança de que precisará para chegar a soluções. 

    Temporário    Em curso 

    Em ascensão    Estável     Em declínio 

Quão generalizada é a opinião de que a situação está a causar problemas? 

   Opinião geralmente partilhada    Partilhado principalmente por pessoas afetadas  
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Passo 2: Estabeleça os seus objetivos 

O seu objetivo geral é resolver o problema. No entanto, tenha em atenção que é mais importante passar por 

passos mais pequenos com sucesso quando se tenta alcançar o objetivo geral, do que falhar quando se tenta 

alcançá-lo de uma só vez. Estabeleça objetivos SMART (Specific, Measurable, Appropriate, Realistic e Time-

bound), isto é, específicos, mensuráveis, apropriados, realistas e limitados no tempo. 

Objetivo 1: 

............................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objetivo 2: 

............................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objetivo 3: 

............................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Verifique novamente os seus objetivos de acordo com os seguintes critérios: 

• São tão significativos, simples e precisos quanto possível? 

• São mensuráveis no sentido de que saberá claramente depois se os atingiu ou não? 

• Serão eles apropriados para enfrentar o problema? 

• São realistas e exequíveis? 

• Já estabeleceu um calendário claro para atingir cada um dos seus objetivos? 

 

Tente encontrar uma formulação positiva para os seus objetivos e evite formular o que não quer. 
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Passo 3: Considere os seus recursos 

Para alcançar os seus objetivos, vai precisar de recursos. Os recursos importantes são tempo, dinheiro e 

reputação.  Se tiver sorte, terá parceiros de cooperação e outros aliados que serão capazes de contribuir para 

os seus recursos. Verifique a sua lista no passo 1 para ver quem é afetado pelos impactos negativos. Estes 

grupos ou organismos que defendem os seus interesses podem estar prontos para apoiar as suas ações. 

Também terá de considerar a importância de uma pessoa ou organização respeitável que apoie o seu 

trabalho e influencie a opinião pública de uma forma positiva. Como a ação também pode ser do interesse 

público, pode valer a pena contactar as pessoas responsáveis por estas áreas de trabalho no seu município e 

pedir o seu apoio. Em alguns casos, especialmente se os dispositivos técnicos puderem melhorar a situação, 

empresas e equipas de prestação de serviços poderão estar interessados em tornar-se seus parceiros. 

Descreva a sua situação em relação aos recursos acima mencionados e adicione outros recursos, se aplicável. 

1. Recursos de tempo necessários para as ações:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Recursos materiais:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Recursos financeiros:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Outros recursos:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potenciais parceiros de cooperação para aumentar o tempo, recursos financeiros ou reputacionais: 

• ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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Passo 4: Selecione as suas estratégias 

Agora, escolha 3-5 estratégias que sejam adequadas para alcançar os seus objetivos. Por vezes menos é mais: 

2 ou 3 estratégias excelentes vão levá-lo/a mais depressa aos resultados desejados do que 5 estratégias 

fracas. 

Além disso, uma estratégia para aumentar os seus recursos pode ser a base perfeita para aquelas estratégias 

que abordam o problema diretamente. Tenha em mente tanto os seus potenciais aliados como os seus 

adversários.     

Estratégia 1: 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estratégia 2: 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estratégia 3: 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estratégia 4: 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Estratégia 5: 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Passo 5: Ter cuidado com as contingências 

Cada plano enfrenta um momento difícil quando encontra a realidade. É absolutamente normal que os 

planos tenham de ser adaptados, e a flexibilidade irá aumentar as probabilidades de sucesso. Considerar os 

problemas com antecedência não é “pensamento negativo” e aumenta a qualidade do seu conceito. Os 

planos de contingência são fundamentais quando surgem problemas. Pense antecipadamente no que pode 

correr mal e no que pode ser feito a esse respeito.  

Potencial problema: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plano B: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencial problema: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plano B: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencial problema: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plano B: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potencial problema: 

........................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plano B: 

........................................................................................................................................................................... 
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Passo 6: Comece a implementar o teu plano 

“Mesmo uma viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo”. E, no entanto, muitas viagens falham 

porque nunca damos este primeiro passo.  

Escreva os seus primeiros passos na tabela seguinte e dê o primeiro passo amanhã! 

O que é que vai fazer? Com quem? Até quando? 
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Passo 7: Planear, Fazer, Verificar, Agir! 

Parabéns! Tem um bom conceito para ações que tornarão os ambientes pessoais mais amigos de todas as 

idades. Atingiu um marco importante. 

No entanto, a qualidade precisa de um controlo permanente. O ciclo Planear-Fazer-Verificar-Agir é um 

conceito fundamental no processo de melhoria contínua e é composto por essas quatro fases repetitivas (em 

inglês: ciclo PDCA, Plan-Do-Check-Act, também chamado ciclo Deming). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act ou Planear-Fazer-Verificar-Agir).  
 
 

Aprenda com as suas experiências e melhore as suas estratégias e ações. Certifique-se de que a frequência 

do seu ciclo PDCA é adequada. O que originalmente se destinava a melhorar produtos e serviços também é 

adequado para iniciativas como a sua. 

  

Implementa e 

recolhe 

experiências 

Analisa o 

desenvolvimento 

Decide as 

mudanças 

no próximo 

ciclo 

Implementa e 

recolhe 

experiências 

Reconhece uma 

oportunidade e 

planeia a ação 

PLANEAR FAZER

VERIFICARAGIR
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Formulário de avaliação do workshop  

 

No final deste workshop, gostaríamos de saber o seu nível de satisfação com a sua organização e conteúdo. 
Por favor, use uns minutos para assinalar ou preencher as caixas apropriadas, e ajude-nos a melhorar a 
qualidade de futuros eventos de formação. Gratidão! 

 

1.  Impressão geral 

concordo 
plenament

e 

concorda discorda discorda 
fortemen

te 

A minha impressão geral sobre este workshop é positiva.     

 

2.  Organização  

concordo 
plenament

e 

concorda discorda discorda 
fortemen

te 

A informação que eu recebi com antecedência foi útil.     

A duração do workshop foi apropriada.     

Os quartos e o equipamento eram apropriados.     

 

3.  Conteúdos e métodos 

concordo 
plenament

e 

concorda discorda discorda 
fortemen

te 

Os tópicos do workshop foram bem selecionados.     

Eu gostei da divisão entre transferência de informação e 

jogo. 
    

As discussões com as outras pessoas participantes foram 

interessantes. 
    

Os métodos usados no workshop apoiaram a experiência 

de aprendizagem. 
    

 

4.  O próprio envolvimento e resultados 
concordo 

plenament

e 

concorda discorda discorda 

fortemen

te 

Consegui contribuir para o workshop com a minha 

própria experiência. 
    

As perguntas e comentários críticos dos e das 

participantes foram levados a sério. 
    

O workshop deu-me os conhecimentos necessários para 

identificar e criar ambientes inclusivos. 
    

Eu também beneficiei pessoalmente do workshop.     
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5. Do que gostaste especialmente no workshop? 

 

 

6. Que partes do workshop foram particularmente relevantes ou interessantes? 

 

 

7. O que deve ser feito de forma diferente em workshops futuros? 

 

 

8. Há mais alguma coisa que gostarias de comentar? 

 

 

9. Antecedentes pessoais 

Género  Feminino                       Masculino                        Outro 

Idade 
  < 25  

anos 

  26-40  
anos 

 41-55  
anos 

  56-71  
anos 

 > 71  
anos 

Profissão  

Atualmente ativo/a 

como 
  Profissional   Voluntário/a   Cuidador/a informal 

Muito obrigado/a por teres preenchido este inquérito! 


