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Introdução 

 

 

Este manual é um dos principais produtos do projeto One Step Up da OSU-LL - habilidades 

aprendendo a aprender. 

Este projeto transnacional foi realizado entre 2019-2021 com o apoio do programa Erasmus 

+ da União Europeia na Roménia, Grécia, Itália, Polónia e Portugal. O principal objetivo do 

projeto era garantir melhores oportunidades para os jovens das zonas rurais e das periferias 

urbanas tomarem consciência do processo de aprendizagem e desenvolver a competência 

transversal de aprendizagem para aprender. 

Este manual é uma introdução teórica às abordagens conceituais e metodológicas do modelo 

OSU-LL baseado em competências e também inclui informações de orientação para 

facilitadores que desejam aplicar a metodologia OSU-LL com base em métodos inovadores e 

complementares. 

Este manual está organizado em 5 capítulos: 

No primeiro capítulo umre-apresentado ao conceito de “aprender a aprender”. 

No segundo capítulo, os jovens são apresentados ao conceito de aprendizagem biográfica. A 

aprendizagem biográfica permite dar uma estrutura aos processos de aprendizagem para 

aprender. Ajuda a desenvolver uma atitude positiva em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências. 

No terceiro capítulo, são apresentadas as estratégias de ganho que se referem aos métodos 

que os jovens usam para aprender, consciente ou inconscientemente. 
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No quarto capítulo, o foco é permitir que os jovens comecem a desenvolver habilidades que 

os capacitem a enfrentar os desafios que enfrentam ao buscar novas oportunidades de 

aprendizagem ou conseguir um emprego.  

No quinto capítulo é apresentada a importância do feedback e da reflexão. 

Este manual foi traduzido para 6 idiomas da UE (romeno, grego, italiano, polonês, português, 

inglês) e se adapta ao contexto local conforme a necessidade de cada uma das partes 

parceiras. Todas as versões estão disponíveis gratuitamente e podem ser baixadas do 

site:https://onestepup.me/ 

Somos profundamente gratos a todos os jovens de áreas rurais e de periferias urbanas que 

participaram de pesquisas e testes-piloto, bem como a todos os profissionais que 

contribuíram com seus conhecimentos para o desenvolvimento desses materiais. 

Esperamos sinceramente que a metodologia OSU-LL e os materiais resultantes sejam úteis 

para profissionais e trabalhadores jovens no apoio ao desenvolvimento da competência 

chave transversal de aprender a aprender para os jovens nas áreas rurais e nas áreas 

urbanas periféricas. 

 

O Consórcio OSU-LL: 

 Instituto Romeno de Educação de Adultos, Romênia 

 Interactive Media Knowledge Transfer Intermediakt, Grécia 

 Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini na Europa, Itália 

 Regionalne Centrum Wolontariatu, Polônia 

 Experimentaculo Associacao Cultural, Portugal. 

 

 

 

https://onestepup.me/
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1. BASE CONCEITUAL PARA O Aprender a aprender - habilidades para jovens 

PROGRAMA DE TREINAMENTO  

 

O CONTEXTO 

O projeto One Step Up enfatiza o fato de que os jovens de hoje devem ser auxiliados mais 

extensivamente do que nunca no desenvolvimento de sua competência de aprender a 

aprender. As pesquisas que realizamos no nosso consórcio durante o período de preparação 

do manual, revelaram que aprender a aprender é uma competência raramente reconhecida 

pelos jovens e também uma competência que tem sido marginalmente tratada pelas nossas 

organizações. 

'Aprender é aprendível' deve se tornar uma realidade para os jovens de 13 a 25 anos (jovens 

matriculados em um sistema de ensino). Dado que os sistemas de ensino formal não 

valorizam suficientemente a competência aprender a aprender, antes valorizando a 

informação e, por vezes, as competências específicas, estamos convencidos da necessidade 

de apoiar e aprofundar o desenvolvimento da competência aprender a aprender entre os 

jovens. 

O desenvolvimento de competências essenciais para a escola e a vida e, mais tarde, para o 

trabalho e a vida pode ser feito em um novo modelo coerente de aprendizagem baseado em 

um conceito de treinamento funcional e implementado por meio de materiais de 

treinamento úteis. Nesta abordagem de ensino e aprendizagem, os jovens podem 

desenvolver curiosidade crítica, criatividade, estratégias de aprendizagem ou orientação 

para o crescimento, no desenvolvimento da competência de aprender a aprender. 

Ao desenvolver uma abordagem centrada no indivíduo no treinamento e também critérios 

de qualidade para a competência de aprender a aprender, as oportunidades de treinamento 

podem tornar a definição atual de aprender a aprender mais concreta e, especialmente, 

operacional.  
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O programa de treinamento One Step Up - Habilidades para aprender a aprender ajudará os 

trabalhadores jovens e também outros educadores a planejar e implementar um curso de 

'aprender a aprender' em qualquer contexto educacional que requeira tal intervenção. O 

programa de treinamento pode ser usado como um todo e implementado como está, mas 

então um número suficiente de horas de treinamento precisa ser dedicado. No entanto, o 

programa também pode ser dividido em sessões distintas e também ser implementado por 

unidades. 

 

METAS 

O One Step Up - O programa de treinamento de habilidades para aprender a aprender visa 

atingir os seguintes objetivos voltados para os jovens: 

● Motivação: Inspirando interesse e motivação para aprender  

● Reconhecendo suas próprias oportunidades: Os jovens serão informados das 

oportunidades de que dispõem para melhorar a experiência de aprendizagem e do 

impacto que tem na sua vida escolar e, posteriormente, na sua vida profissional. 

● Reconhecendo seu próprio potencial e competências: Os jovens reconhecerão e 

reconhecerão seus recursos e forças existentes e desenvolverão ideias sobre como 

podem melhorá-los e adquirir novos. 

● Assumindo suas próprias responsabilidades: Os jovens não sentirão mais que não 

são autônomos na experiência de aprendizagem e aprenderão a controlar o processo 

de aprendizagem 

● Adquirindo habilidades: Os jovens irão adquirir ativamente novas habilidades e 

atualizar suas habilidades existentes e terão a oportunidade de experimentar novas 

habilidades e comportamentos em um ambiente seguro e estruturado do curso de 

treinamento. 



 

6 

● Autovalorização: O curso de formação visa apoiar o sentido de auto-estima dos 

jovens e instalar o sentimento de autoeficácia que é uma condição prévia fundamental 

para bons resultados do processo de aprendizagem. 

● Capacitação no processo de aprendizagem: Os jovens terão autonomia para 

planejar e implementar seu próprio processo de aprendizagem individual de forma 

independente e sob sua própria autoridade. 

 
OBJETIVOS 

● Contribuir para uma abordagem de aprendizagem baseada em competências que 

contribua para uma aquisição mais eficiente de novas habilidades 

● Conceituar métodos de formação que promovam o sentido de criatividade, o 

pensamento crítico e o autodesenvolvimento dos jovens. 

● Tornar a competência chave de aprender a aprender uma prioridade para os jovens 

e transformá-la em realidade no curso de formação 

● Para garantir que os jovens continuem a construir e manter suas habilidades para 

uma vida melhor e mais oportunidades de trabalho. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

● Os jovens se tornarão mais responsáveis por seu próprio aprendizado. 

● Os jovens desenvolverão atitudes críticas em relação ao conhecimento recém-

adquirido. 

● Os jovens desenvolverão habilidades de análise crítica para permitir que analisem 

suas habilidades e identifiquem lacunas. 

● Os jovens serão capazes de desenvolver um plano de ação para cumprir seus objetivos 

e abordar suas lacunas de competências. 
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● Os trabalhadores jovens desenvolverão novas competências profissionais para 

facilitar percursos de aprendizagem mais flexíveis. 

 
COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

Conhecimento e compreensão 

Os jovens irão: 

● conscientize-se da importância de aprender 

● compreender o processo de aprendizagem 

● identificar seus estilos de aprendizagem e estratégias de aprendizagem preferidas 

● analisar criticamente e comparar diferentes situações de aprendizagem, a fim de 

potencializar o desenvolvimento da competência aprender a aprender 

Competências aplicadas e instrumentais 

Os jovens irão: 

● selecione e planeje o que eles querem aprender 

● desenvolver seu plano de ação para alcançar seus objetivos de aprendizagem 

● medir seu progresso com o aprendizado 

Atitude e motivação 

Os jovens irão: 

● tomar decisões acertadas sobre ações e metas futuras 

● refletir sobre suas interações escolares, vida social e experiências de aprendizagem 

● desenvolver atitudes positivas em relação à aprendizagem 

● ficar motivado para se envolver continuamente em atividades de aprendizagem 
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CONTENTE 

A lista de módulos 

Todas as unidades compartilham o mesmo layout e estrutura consistindo nos seguintes 

elementos: 

● justificativa 

● objetivo 

● base teórica - apresentação geral do aspecto particular sobre a competência de 

aprender a aprender prevista na unidade 

● abordagens pedagógicas e metodologias de treinamento 

● sessões práticas - atividades de formação concretas a serem implementadas em cada 

unidade.  

● diários de aprendizagem - ferramenta utilizada no final de cada sessão de 

treinamento e destinada a desenvolver as estratégias de autorreflexão do estagiário 

sobre a aprendizagem 

Etapas do treinamento 

O treinamento deve ser percebido como um processo de três estágios de desenvolvimento 

da competência aprender a aprender. 

Etapa 1: onde estou agora? 

Unidades 1, 2 e 3 

Etapa 2: Quais são os meus desafios? 

Unidades 4, 5, 6 e 7 

Etapa 3: Como alcançar meus objetivos? 

Unidades 8, 9 e 10 
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A estratégia de avaliação 

A estratégia de avaliação tem dois componentes: 

● Avaliação de competências, conhecimentos e habilidades recém-adquiridos (usando 

grades, questionários, ensaios, atividades práticas, portfólio, etc.) como parte das 

sessões práticas dentro de cada unidade; 

● Avaliação de experiências pessoais de jovens (por meio de histórias reflexivas, 

comentários e depoimentos, etc.) por meio de diários de aprendizagem reflexiva, ao 

final de cada unidade. 

● Autoavaliação para avaliar habilidades e competências existentes 

Abordagem metodológica 

Prática social e abordagem contextualizada 

As atividades de aprendizagem devem ser inseridas no contexto local, na história pessoal e 

nas aspirações dos jovens (por exemplo, as atividades devem ser baseadas nas experiências 

pessoais do aluno e nas demandas muito específicas de seu trabalho e vida). 

Abordagem baseada em competências 

As atividades devem ser descritas em termos de competências a adquirir no final da sessão 

de aprendizagem; todas as competências consistem em um componente cognitivo - 'saber'; 

um componente afetivo - 'sentir' e um componente de habilidade - 'ser capaz de fazer algo'. 

Abordagem reflexiva 

As atividades e as discussões em torno das atividades e materiais usados no curso devem 

permitir que os participantes se desenvolvam como aprendizes reflexivos. 

Aprendizagem experiencial 

O curso de formação oferece aos jovens a oportunidade de repensar suas experiências e 

práticas pessoais à luz dos novos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos como 

resultado da incorporação de componentes de aprendizagem na vida educacional e social. 
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Treinamento focado no aluno 
Os módulos são elaborados a partir de uma abordagem de treinamento focada no aluno, 

enfatizando a importância de adaptar os métodos e materiais de treinamento às 

características particulares de cada aluno. 

Aprendendo fazendo 

Todas as sessões e atividades apresentadas neste curso de formação têm um estágio de 

'fazer' (exatamente o que os jovens farão nas sessões de formação), incluindo sugestões de 

atividades paralelas, critérios de adaptação das atividades às características dos formandos, 

do Treinador, do conteúdo ou contexto de aprendizagem. 

PRECONDIÇÕES E QUADRO 

Os cursos de formação para aprender a aprender as competências dos jovens não diferem 

significativamente de outros cursos de formação se forem tidos em conta os princípios 

didáticos modernos.  

Três componentes interativos do curso de treinamento influenciam-se mutuamente:  

● o treinador 

● os participantes 

● o próprio curso de treinamento (conteúdo) 

Além desses atores principais, o contexto situacional não deve ser esquecido. 
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Introdução 

A unidade tem tarefas individuais e em grupo e as habilidades usadas pelos alunos nesta 

unidade são: 

● Exercícios para melhorar a concentração 

● Habilidades para resolver problemas 

● Trabalho em equipe 

● Trabalhando com outras pessoas 

● Comunicação Oral 

● Comunicação Escrita (Alfabetização) 

● Habilidades de coleta de informações 

● Habilidades de tecnologia da informação 

● Análise crítica 

● Avaliação de Pares  

● Reflexao critica  

● Auto-avaliação  

● Numeracia 

Nesta unidade (20) os trabalhadores jovens podem incentivar uma atitude positiva em 

relação ao futuro –ainda que seja incerta-, ajudando os alunos a serem proativos e positivos 

e a desenvolver a sua autonomia e esforço.  
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Unidade 1: O que é aprendizagem  

Justificativa 

 Nesta primeira unidade, os jovens (de 18 a 25 anos) são apresentados ao conceito de 

“aprender a aprender”. Um aspecto importante disso é sua própria experiência pessoal e 

educacional e como eles já aprenderam a fazer uma ampla variedade de coisas ao longo da 

vida. 

É importante reconhecer o que e como os jovens aprenderam no passado e a influência que 

isso pode ter sobre o que desejam aprender hoje. 

Objetivos  

Nesta unidade, os animadores juvenis ajudarão os jovens a: 

⮚ entender o que é aprender e como eles aprendem  

⮚ reconhecer e reconhecer diferentes situações de aprendizagem 

⮚ para selecionar e planejar o que eles querem aprender 

Bases teóricas  

O que é aprender? É uma mudança de comportamento ou compreensão? É um processo? 

Apesar de toda a conversa sobre aprendizagem entre os formuladores de políticas e 

profissionais da educação, há uma surpreendente falta de atenção ao que isso acarreta. Em 

alguns casos, as teorias de aprendizagem não têm uma presença forte nos programas de 

educação profissional para professores e em diferentes campos da educação não formal, 

como o trabalho com jovens. É quase como se fosse algo não problemático e que pudesse ser 

dado como certo. Obtenha o regime de instrução certo, a mensagem parece ser, e o 

aprendizado (conforme medido por testes e regimes de avaliação) virá em seguida. Essa falta 

de atenção à natureza da aprendizagem leva inevitavelmente ao empobrecimento da 

educação. Não é simplesmente que o processo seja menos eficaz como resultado, mas o que 

se passa por educação pode, na verdade, diminuir o bem-estar. 
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Aqui, começamos examinando o aprendizado tanto como produto quanto como processo. 

Aprendizagem como produto 

Nesse caso, a aprendizagem pode ser definida como uma mudança de comportamento. Em 

outras palavras, a aprendizagem é abordada como um resultado - o produto final de algum 

processo. Ele pode ser reconhecido ou visto. Essa abordagem tem a virtude de destacar um 

aspecto crucial da aprendizagem - a mudança. Sua aparente clareza também pode fazer 

algum sentido ao conduzir experimentos. 

Aprendizagem como um processo 

Nesse caso, podemos ver a aprendizagem aparecendo como um processo - há uma 

preocupação com o que acontece quando a aprendizagem ocorre. Desta forma, a 

aprendizagem pode ser pensada como “um processo pelo qual o comportamento muda como 

resultado da experiência” (Maples e Webster 1980 citado em Merriam e Caffarella 1991: 

124). Uma das questões significativas que surge é até que ponto as pessoas estão conscientes 

do que está acontecendo. Eles estão cientes de que estão envolvidos na aprendizagem - e que 

significado isso tem se estiverem? Essas questões apareceram em vários disfarces ao longo 

dos anos - e surgiram, por exemplo, em debates em torno da noção um tanto confusa 

de'aprendizagem informal'. 

Aprendizagem como processo - teoria da aprendizagem 

O foco no processo traz para a discussão as teorias de aprendizagem - ideias sobre como ou 

por que a mudança ocorre. Assim, quatro orientações diferentes podem ser distinguidas (as 

três primeiras retiradas de Merriam e Caffarella 1991): 

⮚ A orientação comportamental para a aprendizagem 

⮚ A orientação cognitiva para a aprendizagem 

⮚ A orientação humanística para a aprendizagem 

⮚ A orientação social / situacional para a aprendizagem 

As quatro orientações podem ser resumidas na seguinte figura: 

http://www.infed.org/biblio/inf-lrn.htm
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Quatro orientações para a aprendizagem (após Merriam e Caffarella 1991: 138) 

Aspecto  Comportament

alista  

Cognitivo  Humanista  Social / 

situacional 

Visão do 

processo de 

aprendizagem 

Mudança de 

comportament

o 

Processo 

mental interno 

(incluindo 

insight, 

processamento 

de 

informações, 

memória, 

percepção 

Um ato pessoal 

para cumprir o 

potencial 

Interação / 

observação em 

contextos sociais.  

Locus de 

aprendizagem 

Estímulos em 

ambiente 

externo 

Estruturação 

cognitiva 

interna 

Necessidades 

afetivas e 

cognitivas 

Aprender é no 

relacionamento 

entre as pessoas 

e o meio 

ambiente. 

Objetivo na 

educação 

Produzir 

mudança 

comportament

al na direção 

desejada 

Desenvolver 

capacidade e 

habilidades 

para aprender 

melhor 

Torne-se 

autoatualizado, 

autônomo 

Plena 

participação em 

comunidades de 

prática e 

utilização de 

recursos 

Papel do 

educador 

Organiza o 

ambiente para 

obter a 

resposta 

desejada 

Estrutura o 

conteúdo da 

atividade de 

aprendizagem 

Facilita o 

desenvolvimen

to de toda a 

pessoa 

Trabalha para 

estabelecer 

comunidades de 

prática nas quais 

a conversa e a 



 

15 

participação 

possam ocorrer. 

Manifestações 

na 

aprendizagem 

de adultos 

Objetivos 

comportament

ais 

Educação 

baseada em 

competências 

Desenvolvimen

to e 

treinamento de 

habilidades 

Desenvolvimen

to cognitivo 

Inteligência, 

aprendizagem 

e memória em 

função da 

idade 

Aprendendo 

como aprender 

Andragogia 

Aprendizagem 

autônoma 

Socialização 

Participação 

social 

Associativismo 

Conversação 

 

Sessões práticas  

Título da atividade 

1. O que é aprender? 

 

Participantes 

10-12 jovens 

 

Resultados de aprendizagem 

Os jovens vão entender como eles: 

- Aprender coisas novas 

- como dar sentido a novas ideias 
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Descrição / Metodologia 

Os jovens pensam em algo que aprenderam a fazer recentemente e nas diferentes etapas 

envolvidas no processo. 

 

Por exemplo: 

Aprender a dirigir uma scooter, aprender a resolver alguns problemas difíceis de TI, 

aprender um novo poema, aprender novas palavras em um novo idioma, etc. 

Eles colocam suas ideias e discutem as diferentes etapas com um colega. 

A lista de jovens pode ser mais ou menos assim: 

●  leia as instruções para começar 

●  demonstração de colega ou amigo 

●  verifique se você tem tudo o que é necessário para completar a tarefa 

●  mantenha as instruções à mão 

●  pratique até ficar feliz com o resultado 

● obter algum feedback sobre o quão bem sucedido você tem sido, por exemplo, 

família gostou 

● as habilidades para dirigir scooter eram excelentes, falava na nova língua, o 

professor estava satisfeito com o progresso feito 

 

Depois, eles têm que pensar sobre o que os ajudou a concluir a atividade com sucesso: 

●  Você teve instruções claras para consultar? 

●  Você já teve alguma experiência semelhante que facilitou esse aprendizado? 

●  O feedback de outras pessoas foi útil? 

●  Você pediu conselhos a amigos ou colegas? 

● Você praticou? 

 

Tempo sugerido 

60 minutos 
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Materiais e recursos necessários 

Caneta e papel 

 

Diretrizes para avaliação 

 

Se os jovens responderam sim a qualquer uma das perguntas acima, então eles têm 

alguma compreensão do que é aprender e como ser um aluno eficaz. 

 

 

 

Título da atividade 

2. Aprendizagem, memorização e compreensão 

 

Participantes 

10-12 jovens 

 

Resultados de aprendizagem 

Esta atividade ajudará os jovens a compreender: 

- como a memória funciona 

- a diferença entre memorizar e aprender 

 

Descrição / Metodologia 

Leia a lista de atividades abaixo. Ao aprendê-los, você precisa memorizá-los, entendê-los 

ou realizá-los? 

 

Marque MU ou D. no espaço fornecido: 
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1. Aprenda a tabuada. 

2. Escreva uma história. 

3. Planeje uma carta. 

4. Aprenda a andar de bicicleta. 

5. Asse um bolo. 

6. Explique as vantagens do Euro Dólar. 

7. Planeje um programa de costura para um jardim. 

8. Explique por que alguns jovens não têm onde morar. 

9. Produza um banco de dados em um computador. 

10. Preencha um formulário de inscrição. 

Se você puder, discuta suas respostas com um parceiro. Você descobrirá que tem mais 

atividades que requerem compreensão do que memorizar ou fazer. 

 

Tempo sugerido 

30 minutos 

 

Materiais e recursos necessários 

Caneta e papel 

 

Diretrizes para avaliação 

Perguntas de avaliação 

Pense em algum trabalho que você concluiu recentemente. Sua mente não pode gravar 

cada detalhe, então como você tentou aprender? O que você fez? 

Quão eficaz foi isso? 

Que métodos diferentes você gostaria de tentar? 

 

Título da atividade 

3. Minhas atividades escolares 
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Participantes 

10-12 jovens 

 

Resultados de aprendizagem 

O objetivo desta atividade é: 

● esclareça suas idéias de aprendizagem e estudo 

●  esclareça os papéis do tutor e do aluno 

●  fique ciente de quaisquer barreiras que você possa ter para aprender 

●  motivá-lo a desenvolver novos métodos de estudo 

 

Descrição / Metodologia 

Pense na palavra 'ESCOLA' 

O que isso traz à mente? 

O que você vê? 

O que você ouve? 

O que você sente? 

Pegue seu papel e canetas coloridas e desenhe algumas de suas atividades e experiências 

escolares 

(leve cerca de 10 minutos para fazer isso). 

 

Quando terminar o desenho, discuta as seguintes questões com o seu grupo: 

Se você está estudando algo novo, o que espera do tutor? 

Pelo que você espera ser responsável? 

O que você aprendeu na escola que pode ser usado fora da escola? 

Pegue uma grande folha de papel e escreva as palavras “Eu consigo” no meio. Agora anote 

as coisas que você se sente capaz de fazer. Comece com habilidades básicas, como ler, 

fazer cálculos, usar o computador, andar de bicicleta, falar em uma língua estrangeira, etc. 
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Inclua coisas que você faz porque precisa, assim como coisas que você gosta de fazer. 

Continue adicionando coisas à medida que ocorrem para você e sua mente se abre para a 

tarefa. 

Demore cerca de 10 minutos para concluir isso. 

Agora, revezem-se no grupo para apresentar o que escreveu e discutir as várias 

habilidades de cada pessoa. 

 

Tempo sugerido 

40 minutos 

 

Materiais e recursos necessários 

Folhas grandes de papel de desenho 

Canetas coloridas 

 

Diretrizes para avaliação 

Perguntas de avaliação 

Como você se sentiu ao fazer esta atividade? 

O que você aprendeu sobre você? 

 

 

Título da atividade 

4. eu quero aprender 

 

Participantes 

10-12 jovens 

 



 

21 

Resultados de aprendizagem 

Nesta seção, os jovens irão: 

● considere seus objetivos pessoais e coloque-os em ordem de importância 

● use um grupo de estudo para planejar trabalhos e metas comuns 

 

Descrição / Metodologia 

Todos no grupo recebem cinco pequenos pedaços de papel colorido e têm que escrever 

uma tarefa de aprendizagem em cada pedaço de papel. As tarefas de aprendizagem não 

precisam estar relacionadas ao estudo ou a qualquer conteúdo específico do curso, mas 

podem ser qualquer coisa que você queira aprender (por exemplo, dirigir um carro, 

nadar, cozinhar, um novo idioma, se dar bem com colegas na escola, etc.). Use palavras-

chave ou frases curtas. 

Depois de escrever suas tarefas de aprendizagem, organize-as em ordem de importância. 

Atividade 

Escreva “Eu Quero Aprender” no meio de um grande pedaço de papel. Você pode fazer um 

círculo amarelo no meio, assim como o sol. O grupo então faz os raios de sol anexando 

seus pedaços de papel, com os objetivos de aprendizagem mais importantes mais 

próximos do centro. Diga ao resto do grupo o que você escreveu 

Olhem para o sol juntos: 

1. Que tipo de tarefas de aprendizagem existem? 

● Habilidades 

● conhecimento 

● desenvolvimento pessoal 

2. Quais tarefas poderiam ser realizadas no grupo com o qual você está trabalhando 

agora? 

3. Existem objetivos comuns? Isso pode fornecer um ponto de partida para o 

planejamento do trabalho em grupo. 

4. Anote quaisquer comentários. Se houver decisões a serem tomadas, elas podem ser 

usadas na próxima fase das atividades do grupo. 
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5. Se você incluiu objetivos pessoais, que não podem ser alcançados nas atividades do 

grupo, pense em como você pode alcançá-los. 

 

Tempo sugerido 

60 minutos  

 

Materiais e recursos necessários 

Papel e canetas coloridas 

 

Diretrizes para avaliação 

Perguntas de avaliação 

● Com quais partes você ficou mais satisfeito? 

● Que problemas você teve? 

● O que você aprendeu com essa experiência que pode usar novamente? 

 

Unidade 2. Biografia dos jovens 

Justificativa:  

Na segunda unidade, os jovens são apresentados ao conceito de aprendizagem biográfica. A 

aprendizagem biográfica permite dar uma estrutura aos processos de aprendizagem para 

aprender. Ajuda a desenvolver uma atitude positiva em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento de competências. 

Objetivos.  

Nesta unidade, os animadores juvenis ajudarão os jovens em: 

⮚ reconhecendo e refletindo sobre as estratégias internas usadas no passado 

⮚ organizando experiências 

⮚ desenvolver novas estratégias que os jovens conhecem 
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Bases teóricas 

Por desenvolver Aprender a aprender é uma competência transversal, adotamos a 

abordagem da aprendizagem biográfica. A aprendizagem biográfica permite o 

desenvolvimento de habilidades e também uma atitude positiva em relação à aprendizagem. 

O foco principal do aprendizado biográfico é facilitar uma habilidade chamada 

“biograficidade”. Biografia é a capacidade do aluno de utilizar “conhecimento intuitivo sobre 

oportunidades de vida que não colocamos em prática (Hallqvist at al., 2012, p. 72), também 

denominado como“ vidas não vividas ”(Alheit, 1994, p. 289) 

Para facilitar a biografia em termos de processos de aprendizagem biográfica, o formador 

pede aos alunos que se concentrem nas estruturas sociais em que vivem - escola, amigos, 

família - e na sua própria subjetividade. O objetivo é reconhecer as interconexões da 

estrutura social e da subjetividade do indivíduo e como os alunos lidaram com as lutas entre 

ambas no passado. De acordo com Hallqvist et al. o objetivo da aprendizagem biográfica é 

“reconhecer a sensação das pessoas de serem capazes de controlar suas próprias vidas 

interagindo com as condições biográficas e estruturais” (2012, p. 71). Ao reconhecer e 

refletir sobre essas estratégias internas usadas no passado, os alunos têm a oportunidade de 

desenvolver novas estratégias das quais estão cientes. Trata-se de organizar reflexivamente 

as próprias experiências para enfrentar os desafios futuros. 

Devido a esta perspectiva, a aprendizagem biográfica é considerada útil para lidar com 

transições no curso de vida, como a transição da escola para o ambiente de trabalho. No caso 

de perda do emprego, a aprendizagem biográfica seria, por exemplo, sobre como garantir a 

competência profissional ou empregabilidade, incluindo questões de identidade e tomadas 

de decisão que afetam sua biografia. 

Segundo Alheit e Dausien, os processos de aprendizagem biográfica podem ser 

caracterizados por três aspectos principais: 

- Indivíduos engajados na aprendizagem biográfica fazem uso de seu “estoque de 

conhecimentos biográficos”, que pode ser descrito como uma totalidade de 

experiências memorizadas pelo indivíduo. Essa totalidade é vista como uma estrutura 

subordinada de ação e conhecimento dentro do indivíduo. Essa estrutura pode ser 

ativada em situações em que as pessoas enfrentam desafios para os quais não têm 

resposta imediata. Ao enfrentar esses desafios, as pessoas devem recorrer à 

reflexividade e à escolha - as atividades centrais do aprendizado biográfico. Alheit e 

Dausien descrevem as experiências que os alunos fazem ao enfrentar os desafios 

como “momentos de autoeducação”. Nesses momentos, a estrutura biográfica dos 

alunos se abre para ser alterada por meio de esforços reflexivos. É quando ocorre o 

aprendizado biográfico. Alheit deixa claro que esses processos de aprendizagem não 
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são apenas sobre a incorporação de novos conhecimentos em um corpus de 

conhecimento existente. Em vez disso, a aprendizagem biográfica visa também 

transformar todo o corpus de conhecimento. Devido a essa perspectiva, a biografia 

dos alunos é usada e alterada no processo de aprendizagem. 

- O fundamental para a aprendizagem biográfica é que ela ocorre na interação e 

comunicação com outros alunos que também estão relacionando suas experiências 

desafiadoras com sua biografia. 

-  Uma parte vital do aprendizado biográfico são experiências inesperadas e eventos 

fortuitos. Por esta razão, o aprendizado biográfico pode ser descrito como 

intencional, mas não teleológico. 

Abordagens pedagógicas 

A seguinte descrição do método biográfico foi tirada de Susanne Braun (1996, p. 109-122). 

De acordo com Braun (1996, p. 109-122), distinguimos entre três diferentes níveis de 

abordagem da aprendizagem biográfica: 

Compreensão das próprias experiências 

Compreender as próprias experiências inclui lembrar, o que também inclui emoções 

reprimidas. Junto aos processos cognitivos, os processos emocionais e físicos são iniciados. 

É assim que se facilita a reconstrução da própria história de vida. 

 

Compreensão Analítica 

A compreensão analítica deve acessar estruturas profundas de experiências subjetivas e, 

conseqüentemente, facilitar a autorreflexão. Em conexão com interpretações teóricas e 

científicas, processos comuns de reflexão de experiências individuais em diferentes 

contextos devem ser iniciados. 

 

Desenvolvimento de oportunidades de mudança e perspectivas de ação.  

A compreensão das próprias experiências e da própria história de vida ajuda a delinear 

novas oportunidades e possibilidades de moldar ativamente a própria vida.  

 

Sessões práticas:  

Título da atividade 

1. Aquecendo - Biografia em uma grande sacola de papel 
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Participantes 

10-12 jovens 

 

 

Resultados de aprendizagem 

Neste exercício, os membros individuais do grupo devem se conhecer. Com base em um 

trabalho criativo sobre suas próprias experiências biográficas, eles devem decidir quais 

dessas experiências eles compartilham com o grupo e quais experiências eles preferem 

manter para si mesmos. 

 

Descrição / Metodologia 

Para realizar este projeto, cada aluno recebe uma grande sacola de papel sem impressão, 

vários jornais e revistas, marcadores, tesouras e cola. Os jovens devem colocar os sacos 

de papel à sua frente e os tutores dão-lhes a tarefa de refletirem as suas experiências 

conhecidas por todos os membros do grupo no exterior do saco de papel. No interior do 

saco de papel devem apresentar as suas experiências que não pretendem partilhar com 

outras pessoas. 

Os jovens devem começar com o design do lado externo e, em seguida, passar para o 

interior. O design é feito com os materiais mencionados. Após a conclusão dessa etapa 

criativa, os alunos devem fechar a sacola em silêncio 

Em seguida, todos os sacos de papel receberão crachás e serão colocados na sala. Os 

jovens devem ter acesso a todos os sacos de papel e devem ter a oportunidade de ver 

todos os sacos. Para este procedimento, os jovens têm 40 minutos. Depois de dar uma 

olhada em todas as sacolas de papel individuais, os jovens devem comentar sobre isso. 

Isso é feito com base em um questionário, que foi elaborado pelo professor. O 

questionário inclui perguntas como: 

- O que ficou na minha memória?  

- Em que bolsa eu gostaria de olhar?  

- O que é parecido com a minha bolsa?  

- O que gostaria de perguntar ou o que gostaria de saber mais detalhadamente? 
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Em seguida, cada jovem tem a oportunidade de explicar sua sacola de papel customizada. 

Aqui, os jovens não são obrigados a partilhar as suas experiências pessoais, que estão 

mapeadas no interior do saco de papel, pois muitas vezes estão associadas a medos ou 

inseguranças. Se quiserem, podem, no entanto, falar sobre o interior. Para facilitar os 

alunos explicando suas sacolas de papel, os alunos recebem as seguintes perguntas: 

 
O que é particularmente importante / não importante para mim?  
O que pode crescer e se tornar maior, o que deveria ser menor e não tão importante?  
O que já consegui?  
Quais são meus desejos para o futuro?  
Por que não gosto de falar sobre certas coisas?  
Em quais questões eu gostaria de trabalhar? 

 

Tempo sugerido 

- 45-60 minutos para projetar a sacola de papel 

- 40 minutos para dar uma olhada em todas as sacolas de papel e para fazer o 

questionário 

- 20 minutos para cada sacola de papel: apresentação de acordo com as perguntas 

 

Materiais e recursos necessários 

- grandes sacos de papel não impressos,  

- vários jornais e revistas,  

- marcadores e canetas 

- tesoura e cola 

 

Diretrizes para avaliação 

Esta é a primeira atividade na unidade de aprendizagem biográfica. Neste exercício, os 

membros individuais do grupo devem se conhecer. Ele será acessado após explicar do 

que se trata o aprendizado biográfico. 
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Fichas de trabalho 

Dois questionários em papel ou flipchart (ver perguntas acima) 

 

 

Título da atividade 

2. Autoimagem que fortalece a autoestima 

 

Participantes 

4 - 20 jovens 

 

 

Resultados de aprendizagem 

Neste exercício, os jovens têm a tarefa de avaliar a si próprios. A avaliação se aplica tanto 

aos aspectos negativos quanto aos positivos. Em uma etapa posterior, essa autoavaliação 

deve ser comparada com a avaliação de outros membros do grupo de aprendizagem. 

 

 

Descrição / Metodologia 

Os jovens precisam de papel e caneta. Uma folha A4 é dividida em duas metades no 

centro por uma linha horizontal espessa. Em uma metade do papel os jovens devem 

escrever “O que eu gosto em mim” e na outra metade “O que eu não gosto em mim”. 

Depois disso, os jovens têm um pouco de tempo para pensar sobre essas frases / tarefas 

e para escrever seus pensamentos em marcadores. 

Na próxima etapa, a mesma maneira é usada para projetar um novo papel. Agora a tarefa 

será responder "Por que os outros gostam de mim" e "Por que os outros não gostam de 

mim". A tarefa dos jovens agora é colocar-se na posição de pessoas que são importantes 

para eles. Eles devem considerar o que essas pessoas mais valorizam sobre eles e o que 
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não seria valioso do ponto de vista deles. Essas considerações também devem ser 

anotadas na folha pré-preparada com duas metades. 

Posteriormente, a Autoimagem deve ser comparada com os resultados imaginados da 

avaliação externa. Se os resultados da autoavaliação e da avaliação externa forem 

diferentes, os alunos devem se fazer as seguintes perguntas: 

- Como me sinto com essa avaliação? 

- É aceitável para mim? 

- O que torna difícil para mim entender esta avaliação? 

Além disso, os alunos recebem a tarefa de dar respostas às seguintes perguntas: 

- Como faço para obter esta avaliação?  

- De onde isso vem?  

- De quem eu tirei alguma coisa?  

- Quais frases ou ditados eu me lembro da minha família de origem, a respeito de meus 

valores, minhas habilidades? 

Posteriormente, a avaliação deve ser realizada em pequenos grupos (2-4 pessoas). Cada 

jovem é convidado a apresentar a sua auto-imagem e imaginar uma avaliação externa. Os 

ouvintes recebem a tarefa de prestar atenção aos seguintes aspectos: 

- Em que área se localizam principalmente as qualidades e defeitos mencionados (corpo, 

caráter, intelecto)? Que áreas não são mencionadas? Como você se vê? 

Como eu te vejo? 

 

Tempo sugerido 

- cerca de 45 min para fazer a autoavaliação 

- cerca de 20 minutos para avaliação (cada aluno) 

 

Materiais e recursos necessários 

- Papel A4 
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- Cavalete 

- Canetas 

 

Diretrizes para avaliação 

Esta atividade pode ser acessada após a atividade de aquecimento (consulte a atividade 

1.) 

 

Fichas de trabalho 

Veja os materiais necessários 

 

Título da atividade 

3. Coaching mútuo para objetivos de aprendizagem e avaliação 

 

Participantes 

Atividade a ser feita em pares (2-4-6-8 e assim por diante ...) 

 

Resultados de aprendizagem 

A actividade é um coaching mútuo partilhado, o que significa que como dramatização 

haverá no casal uma primeira relação coach-coachee e num segundo momento a relação 

oposta (podendo variar de acordo com as necessidades do grupo alvo). Ele fortalece a 

consciência dos objetivos de aprendizagem da persona e o processo de como alcançá-los. 

 

Descrição / Metodologia 

A atividade deve ser implementada em etapas: 

- divisão em casais (também pode ser feita posteriormente) 
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- explicação da própria atividade e apresentação dos princípios-chave (coaching, 

consciência, aprendizagem, objetivos ...) 

- apresentação das ferramentas a serem utilizadas (ferramenta 80-20, abordagem 

SMART, roda de metas de aprendizagem, e assim por diante ...) 

- implementação da primeira rodada de coaching 

- feedback (avaliação pessoal, feedback mútuo, de-briefing comum e geral) 

- segunda rodada de coaching (opcional e que também pode ser feito mais tarde) 

- último feedback (veja acima). 

A abordagem desta atividade é baseada no coaching. Mas o significado de coaching aqui 

nem sempre é acordado. Quando o termo coaching é usado, ele pode se referir a muitas 

coisas diferentes, como orientação, aconselhamento, orientação ou ajuda. O coaching a 

que nos referimos neste artigo, entretanto, é um coaching não diretivo, conforme 

articulado por Whitmore (2009). Whitmore afirma que a essência do coaching é liberar o 

potencial das pessoas para maximizar seu próprio desempenho. Um treinador acredita 

que as pessoas são capazes de muito mais do que mostram e as vê em termos de seu 

potencial, não de seus fracassos passados. Para usar o coaching com sucesso, o coach 

deve adotar uma visão otimista da capacidade latente do coachee. O primeiro elemento-

chave do coaching é a conscientização. Essa consciência leva à habilidade foi descoberta 

nos anos 60, quando essa forma de coaching estava sendo desenvolvida para o esporte 

(Whitmore 2009, 10). A consciência é fortalecedora, porque a pessoa é capaz de atender 

àquilo de que está ciente. Responsabilidade é o segundo conceito-chave do coaching. 

Dizer a alguém para ser responsável não faz ninguém se sentir responsável. Isso envolve 

escolha. Quando o coachee realmente escolhe e assume a responsabilidade por seus 

objetivos, o compromisso com eles aumenta e também o desempenho. Em terceiro lugar, 

construir a autoconfiança é um dos principais objetivos do coaching. Experimentar o 

sucesso é a maneira mais eficaz de construir essa autoconfiança. O coachee precisa saber 

que o sucesso se deve a seus próprios esforços. (Whitmore 2009, 18) É por isso que no 

coaching não diretivo, o indivíduo ou grupo é o especialista e eles definem a agenda. 

Responsabilidade é o segundo conceito-chave do coaching. Dizer a alguém para ser 

responsável não faz ninguém se sentir responsável. Isso envolve escolha. Quando o 

coachee realmente escolhe e assume a responsabilidade por seus objetivos, o 

compromisso com eles aumenta e também o desempenho. Em terceiro lugar, construir a 

autoconfiança é um dos principais objetivos do coaching. Experimentar o sucesso é a 

maneira mais eficaz de construir essa autoconfiança. O coachee precisa saber que o 

sucesso se deve a seus próprios esforços. (Whitmore 2009, 18) É por isso que no 

coaching não diretivo, o indivíduo ou grupo é o especialista e eles definem a agenda. 



 

31 

Responsabilidade é o segundo conceito-chave do coaching. Dizer a alguém para ser 

responsável não faz ninguém se sentir responsável. Isso envolve escolha. Quando o 

coachee realmente escolhe e assume a responsabilidade por seus objetivos, o 

compromisso com eles aumenta e também o desempenho. Em terceiro lugar, construir a 

autoconfiança é um dos principais objetivos do coaching. Experimentar o sucesso é a 

maneira mais eficaz de construir essa autoconfiança. O coachee precisa saber que o 

sucesso se deve a seus próprios esforços. (Whitmore 2009, 18) É por isso que no 

coaching não diretivo, o indivíduo ou grupo é o especialista e eles definem a agenda. o 

compromisso com eles aumenta e também o desempenho. Em terceiro lugar, construir a 

autoconfiança é um dos principais objetivos do coaching. Experimentar o sucesso é a 

maneira mais eficaz de construir essa autoconfiança. O coachee precisa saber que o 

sucesso se deve a seus próprios esforços. (Whitmore 2009, 18) É por isso que no 

coaching não diretivo, o indivíduo ou grupo é o especialista e eles definem a agenda. o 

compromisso com eles aumenta e também o desempenho. Em terceiro lugar, construir a 

autoconfiança é um dos principais objetivos do coaching. Experimentar o sucesso é a 

maneira mais eficaz de construir essa autoconfiança. O coachee precisa saber que o 

sucesso se deve a seus próprios esforços. (Whitmore 2009, 18) É por isso que no 

coaching não diretivo, o indivíduo ou grupo é o especialista e eles definem a agenda. 

 

Tempo sugerido 

De acordo com o número de participantes: 

- de 5 a 15 minutos para a divisão em casais 

- cerca de 15 minutos para explicação da atividade em si e apresentação dos princípios-

chave; 

- cerca de 15 minutos para apresentação das ferramentas a serem utilizadas; 

- cerca de 20 minutos para a implementação da primeira rodada de coaching; 

- cerca de 10 minutos para um feedback na primeira rodada; 

- cerca de 20 minutos para a segunda rodada de treinamento; 

- cerca de 20 minutos para o último feedback / avaliação. 

 

Materiais e recursos necessários 
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Nenhum específico é necessário.  

 

Diretrizes para avaliação 

Conforme já mencionado acima, a avaliação pode ser implementada de várias maneiras, 

de acordo com as necessidades do grupo-alvo. Pode ser feita com perguntas como o 

sentimento e a eficiência da relação casal-coach, sobre o tipo de confiança sentida e 

sobre a eficiência da própria atividade de coaching. E assim por diante. 

* 8 * 

Fichas de trabalho 

Folhetos mostrando princípios, metodologias e ferramentas a serem utilizadas durante o 

próprio tempo de coaching podem ser úteis para serem preparados, compartilhados e 

fornecidos aos participantes. 

 

 

Título da atividade 

4. Diário de Aprendizagem 

 

Participantes 

Ferramenta individual também possivelmente implementada em grupo (s) 

 

Resultados de aprendizagem 

É denominado diário justamente porque deve dar uma visão subjetiva e autobiográfica 

da aprendizagem, ou seja, daquilo que os participantes compreenderam, sentiram, 

vivenciaram ao longo do caminho e não é uma simples coleção de anotações.  

 

Descrição / Metodologia 

Os participantes podem ser orientados durante a compilação fazendo algumas 

perguntas-chave, como:  
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- O que eu aprendi? 

- o que eu aprendi de novo? algo mudou minha maneira de pensar e por quê? 

- o que eu não entendi? 

- o que o grupo fez? 

- o que eu fiz? 

Essa ferramenta é um dos componentes da avaliação (objetiva, subjetiva e 

intersubjetiva), mas também permite apreciar os significados pessoais atribuídos pelos 

participantes à sua experiência de aprendizagem, incluindo a percepção de sua própria 

adequação em enfrentá-la. As questões acima mencionadas podem ser formuladas de 

acordo com o perfil e necessidades específicas dos participantes e podem variar. 

A ferramenta pode ser considerada para ser usada de acordo com as necessidades dos 

participantes e treinadores: 

- durante as atividades; 

- após cada sessão; 

- no final de cada dia de atividade; 

- apenas no final do próprio projeto; 

- após o encerramento do término das atividades de formação. 

 

 

Tempo sugerido 

De acordo com o número de participantes e necessidades do grupo-alvo. 

O tempo desejado é de 3 a 5 minutos para responder a cada pergunta. 

 

Materiais e recursos necessários 

É possível tirar proveito do suporte digital para isso. 

(Apenas como um exemplo) 



 

34 

- ONENOTE PADLET OU LINOIT para a criação de um quadro de avisos virtual para 

agendas e 

- EVERNOTE BLOG.  

 

Diretrizes para avaliação 

Essa atividade deve ser uma ferramenta de avaliação em si.  

 

Fichas de trabalho 

Segundo os participantes, pode ser disponibilizado um módulo para o preenchimento 

das questões. 

A atividade pode ser apresentada como uma carta a ser escrita no futuro para cada um 

no futuro, para permitir uma maneira mais fácil de responder à pergunta. 

 

Unidade 3. Estratégias de aprendizagem  

Justificativa  

As estratégias de aprendizagem referem-se aos métodos que os jovens usam para aprender, 

consciente ou inconscientemente. Os estilos de aprendizagem referem-se à maneira 

preferida de uma pessoa processar as informações. 

As estratégias de aprendizagem dependerão muito dos estilos de aprendizagem usados por 

diferentes alunos para processar informações. 

O aprendiz deve saber qual é a sua forma preferida para que possa racionalizá-la, torná-la 

mais eficiente e permanente de forma a obter resultados sustentáveis na aprendizagem. 

Esses estilos de aprendizagem são conhecidos como estilos cognitivos, e a metacognição é o 

monitoramento e a regulação do processo cognitivo pelo próprio aluno.  

Aprender a aprender ilustrará essa abordagem pedagógica centrada no aluno, na qual o 

professor fornece a orientação, o ambiente e a oportunidade para o aluno adquirir 
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conhecimento sobre como organizar a aprendizagem e se tornar um gerente eficaz de suas 

habilidades e oportunidades de aprendizagem. 

Portanto, é necessário que o aprendiz descubra seus processos de aprendizagem e existem 

maneiras simples e fáceis de tomar consciência de suas próprias estratégias.  

Objetivos 

Nesta unidade, os formadores / animadores juvenis irão ajudar os jovens: 

● Descubra estilos de aprendizagem: a maneira de processar diferentes categorias 

de informação  

● Use a forma preferida e regule-a. 

 

Bases teóricas 

Existem várias referências históricas à metacognição e sua abordagem de aprender a 

aprender. 

Ela surge dos trabalhos de psicólogos como Lev Vygotski, na primeira parte do século XX, 

que ele mesmo conhecia as obras de Piaget, e se beneficia da revolução cibernética e do 

surgimento das ciências cognitivas na segunda parte do século XX. Esta revolução coloca o 

aluno no centro do ambiente de aprendizagem: será provado que ele tem interações com seu 

ambiente que são os fatores que desenvolvem sua inteligência. Isso mudará a forma como o 

ensino é encarado. 

Metacognição  

John Flavell, Stanford University, 1976 “Em qualquer tipo de transação cognitiva com o 

ambiente humano ou não humano, uma variedade de atividades de processamento de 

informações pode ocorrer. A metacognição se refere, entre outras coisas, ao monitoramento 

ativo e conseqüente regulação e orquestração desses processos em relação aos objetos 

cognitivos ou dados sobre os quais eles carregam, geralmente a serviço de algum objetivo ou 

objetivo concreto. " 
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John Flavell baseou sua pesquisa nas obras de Jean Piaget.  

Metacognição representa o sistema de "controle executivo" que muitos teóricos cognitivos, 

como George Armitage Miller, Jerome Bruner, Newell e Simon incluíram em suas teorias e os 

processos envolvidos na metacognição são centrais para o planejamento, resolução de 

problemas, avaliação e alguns aspectos da aprendizagem de línguas.  

Aprender a aprender será utilizado como um meio de operar a metacognição de forma 

prática, e levar o aluno a monitorar ativa e concretamente suas atividades de aprendizagem. 

Requer do treinador a habilidade de avaliar as habilidades cognitivas do aluno, de propor 

uma atividade mental bem afinada de forma a permitir ao aluno apreender o conhecimento 

envolvido e aprender. Como disse Vygotski, as tarefas definidas para o aluno precisam ser 

apresentadas no nível certo. É tão inútil propor tarefas que estão fora da Zona de 

Desenvolvimento Proximal da pessoa, quanto aquelas que são muito fáceis para a pessoa se 

motivar. 

Nessa abordagem, o treinador é um guia. 

Abordagens pedagógicas / de treinamento 

O formador procederá de forma a abordar cada um dos jovens individualmente, embora o 

ambiente seja coletivo. (Tour de mesa). Eles irão propor uma atividade de aprendizagem 

bem planejada, como mencionada na seção acima, para possibilitar que os alunos a realizem. 

A importância do nível de dificuldade da tarefa escolhida é fundamental, pois aprender a 

aprender exigirá que o aprendiz seja capaz de refazer a maneira como procederam para 

realizá-la. Portanto, a atividade deve ter acontecido. 

O formador anuncia como será o processo, seu nome, seus objetivos, quanto tempo para 

realizá-lo e indica o que se espera precisamente dos jovens participantes com instruções 

claras e detalhadas. 

O treinador permanecerá o mais neutro possível na orientação, de modo a não influenciar a 

interpretação do aluno dos processos terapêuticos ao realizar a tarefa. 
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O treinador pode usar uma lista de perguntas para ajudar o aluno a retomar como ele 

processou a tarefa, mas deve estar ciente de que elas estão ajudando o aluno a olhar para 

trás no processo, não a avaliá-lo. 

A abordagem de aprender a aprender geralmente leva os jovens a descobrirem que sabem 

mais do que pensavam sobre suas competências de aprendizagem. O treinador deve fazê-los 

perceber isso sem comentar. O formador é responsável pelo sucesso dos jovens participantes 

e por os alertar para o sucesso. A autoconfiança deve se basear em sucessos repetidos e não 

em parabéns. 

Os treinadores devem usar vários tipos de materiais (escritos, desenhados, falados) de forma 

a não favorecer um determinado estilo de aprendizagem. 

Seja qual for o material utilizado para a atividade, seja oral, gráfico, escrito, alguns estagiários 

usarão preferencialmente imagens para memorizar novos dados, enquanto outros usarão 

palavras até mesmo para processar imagens. Cada aluno pode descobrir a sua forma 

preferida, ao mesmo tempo que descobre que esta não é a única e única forma de processar 

a informação. 

É importante, entretanto, tomar consciência das próprias estratégias de aprendizagem, para 

melhorá-las, talvez tomando emprestado das estratégias dos outros ou recorrendo a elas 

deliberadamente quando tiver dificuldade para se concentrar. 

É fundamental que o treinador evite favorecer os procedimentos mais rápidos. Sabe-se que 

os alunos que podem processar facilmente os dados visualmente o fazem muito mais rápido 

do que aqueles que precisam passar pelo processamento verbal. No entanto, isso não 

significa que o primeiro tenha um desempenho melhor do que o último. Portanto, o treinador 

deve esperar que aqueles que demoram mais para concluir a tarefa chamem a atividade. 

Alguns alunos preferem se mover para que possam chegar mais perto do pôster ao fazer os 

dados gráficos e dar uma olhada mais de perto. 

Ou peça-lhes que desenhem no quadro-negro o que já se lembraram em uma folha de papel. 
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Sessões práticas 

Título da atividade 
1. Ouvir uma mensagem oral, como um poema curto e fácil 

Participantes 
5 a 12 jovens 

Resultados de aprendizagem 
Aprenda a olhar para trás nos processos usados 

Descubra os processos de aprendizagem de uma pessoa para uma mensagem oral  

Compare-o com os processos de outros alunos 

Descrição / Metodologia 
Dê instruções precisas: vou ler um pequeno poema para você uma vez, e apenas uma vez, 

e quando terminar, pedirei que se lembre dele o máximo que puder por escrito. Não pense 

na ortografia como relevante. 

Isso não será cronometrado. Diga-me quando você achar que acabou. 

A leitura ocorre. 

Em seguida, peça aos alunos que escrevam tudo o que se lembram do poema.  

Quando terminam, o formador pede-lhes que digam ao grupo em tour de table, um a um, 

o que conseguiram lembrar. Toda a sequência será feita por tour de table. 

Em seguida, peça-lhes que voltem ao momento em que a leitura parou e procuraram os 

vestígios dela na memória. 

Em seguida, questione como tudo voltou à sua consciência. 

As imagens chamaram sua atenção? Imagens que ilustram o poema. Em caso afirmativo, 

diga ao grupo que tipo de imagens você produziu. 

Você ouviu sons, ruídos que acompanham o poema? Se então ….. 

Você ouviu vozes? Seu? Os leitores? De outra pessoa. 



 

39 

Pergunte aos participantes o que eles descobriram durante esta atividade; sobre si 

mesmos, sobre a maneira dos outros receberem informações. 

Pergunte se o seu ritmo de leitura estava muito lento ou rápido. Se eles fossem 

impedidos por isso. Faça-os expressar isso para que tomem consciência disso. 

Tempo sugerido 
Dependendo do número de participantes, um tour de mesa para relembrar e se relacionar 

levará mais tempo se o grupo for grande. 

90 minutos para um grupo de cerca de 5-8 

180 minutos para um grupo de 10 a 12 

Materiais e recursos necessários 
Um pequeno poema ou mensagem com palavras que não são muito difíceis de entender, 

pois o significado não é o objetivo principal. Não é muito longo para participantes que 

não estão acostumados a ler textos longos, mas o suficiente para ser um desafio 

estimulante. 

Peça-lhes que o lembrem da maneira que for possível: pode ser relatado oralmente se 

escrever não for uma opção. 

Pode haver um questionário para ser usado oralmente pelo treinador. Dê o exemplo. 

Pode-se usar um modelo para anotar as respostas dos alunos às perguntas. Dê um 

exemplo. 

Diretrizes para avaliação 
A avaliação é feita pelos participantes, uma vez que um dos objetivos do aprender a 

aprender é a autoavaliação. 

No tour de table, antes do final da sessão: relembrar toda a atividade: peça aos 

participantes que relembrem e relatem cada etapa da atividade desde o início 

(instruções) e o texto do poema lido. 
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Os participantes percebem o quanto fizeram, como cada um se lembra de uma parte 

diferente da sequência, eles colocam em palavras as descobertas da sequência (como 

cada um procedeu, quão diferente foi dos outros, embora todos tenham ouvido o mesma 

mensagem ao mesmo tempo). 

Este exercício de memória é  

● um primeiro passo para a memorização,  

● permite que os jovens se lembrem e relatem oralmente detalhes do exercício  

● uma primeira forma de medir o que alcançamos 
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Título da atividade 

2. Processamento de informações gráficas 

Participantes 

5 a 12 jovens 

Resultados de aprendizagem 
Aprenda a olhar para trás nos processos usados 

Descubra os processos de aprendizagem de uma pessoa para informações gráficas 

Compare-o com os processos de outros alunos 

Compare-o com os processos usados na Atividade 1 

Descrição / Metodologia 

Dê instruções precisas:  

Vou deixar você olhar um pôster / pintura / mapa geográfico e, pelo tempo que precisar, 

verifique fechando os olhos de vez em quando quanto você já tem na cabeça; quando 

você achar que está pronto, removerei o material da parede, pedirei que se lembre o 

máximo possível, desenhando e escrevendo, se houver palavras no material. Não pense 

na qualidade do desenho ou da grafia como relevante. 

Isso não será cronometrado. Diga-me quando você achar que acabou. 

Cole o material em uma parede ou quadro-negro. Em seguida, remova-o quando cada um 

deles estiver pronto. 

Em seguida, peça aos participantes que desenhem e escrevam o que quer que se 

lembrem do pôster.  

Quando terminam, o treinador dá a volta na mesa para perguntar como eles procederam 

para colocar este pôster em suas cabeças. Toda a sequência será feita por tour de table. 

Você se organizou conscientemente para salvar todos os dados?  



 

42 

Você falou consigo mesmo, descreveu as imagens para si mesmo, descreveu a forma 

como o pôster foi distribuído no espaço? 

Ou você teve a impressão de que seus olhos tiraram uma fotografia do pôster? 

O que voltou primeiro à sua mente quando você começou a procurar os vestígios do 

pôster na sua memória? Soa ... imagens ... 

Pergunte aos participantes o que eles descobriram durante esta atividade; sobre si 

mesmos, sobre a forma dos outros de captar informações gráficas. 

Eles acharam este tipo de material mais difícil do que a mensagem oral ou menos difícil?  

Certifique-se de que eles comparem os resultados da Atividade 1 e os da Atividade 2. 

Eles acham que se saíram melhor no material oral ou no material gráfico? 

Faça-os comparar os processos que usaram nas duas sequências. Eles eram semelhantes 

ou diferentes? 

Qual deu um resultado melhor? 

As instruções eram suficientemente claras para que executassem a tarefa? 

Que conclusão pode ser tirada? Alguns jovens têm capacidade visual para processar 

informação gráfica, alguns vão precisar passar por palavras, descrever, comentar e vão 

precisar torná-la consciente para poder descobri-la e reutilizar o processo 

deliberadamente. 

Compare com as estratégias dos outros: quais são mais rápidas, quais levam mais 

tempo? E quanto aos resultados: quão fiel ao modelo, quanto está faltando? 

Tempo sugerido 
Dependendo do número de jovens, um tour de mesa para relembrar e se relacionar vai 

demorar mais se o grupo for grande. 

90 minutos para um grupo de cerca de 5-8 
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180 minutos para um grupo de 10 a 12 

Materiais e recursos necessários 
Um pôster / pintura / mapa geográfico, diagrama do corpo humano…. adequado para o 

grupo de alunos. 

Nenhuma palavra difícil de entender, pois o que interessa é a estratégia de memorização.  

Forneça um exemplo em cada idioma. 

Pode-se usar um modelo para anotar as respostas dos alunos às perguntas. Dê um 

exemplo. 

Diretrizes para avaliação 
A avaliação é realizada pelos participantes, uma vez que um dos objetivos da 

aprendizagem é desenvolver habilidades de autoavaliação. 

No tour de table, antes do final da sessão: recordação de toda a atividade: peça aos 

participantes para relembrar e relatar cada etapa da atividade desde o início 

(instruções) e novamente sobre o pôster desenhado. 

Os participantes percebem o quanto fizeram, como cada um se lembra de uma parte 

diferente da atividade, colocam em palavras as descobertas da atividade (como cada um 

procedeu, quão diferente foi dos outros, embora todos tenham olhado para o mesma 

imagem ao mesmo tempo). 

Este exercício de memória é  

● um primeiro passo para a memorização,  

● permite que os jovens se lembrem e relatem oralmente detalhes do exercício  

● uma primeira forma de medir o que foi alcançado. 
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Título da atividade 

3. Testar e validar nossas estratégias de aprendizagem 

Participantes 

5 a 12 jovens 

Resultados de aprendizagem 
Avaliar se o aluno pode usar essas habilidades  

Compreenda as estratégias operacionais de uma pessoa: descreva-as, passo a passo 

Ser capaz de reproduzi-los em novas situações de problema 

Torne-se um aluno ativo iniciando deliberadamente o processamento de informações da 

maneira escolhida 

Conscientize-se da importância das instruções como ponto de partida para o 

processamento da informação 

Descrição / Metodologia 

Verificando a sequência : 

Parte um: 

Eu vou pronunciar uma palavra e você vai me dizer o que imediatamente vem à sua 

consciência começa com palavras muito concretas como: casa, cavalo, mesa, homem, 

igreja e lentamente passa para palavras abstratas como: religião, dificuldade, estranheza, 

forte, remoto. 

Peça aos alunos que verifiquem e digam o que primeiro lhes vem à mente é uma imagem 

do significado, ou uma imagem de uma palavra escrita, ou eles ouvem um som associado, 

ou ouvem sua própria voz repetindo a palavra. 

Outra série de palavras na mesma progressão do concreto para o abstrato: elas são 

processadas deliberadamente como faziam espontaneamente anteriormente  

Veja se funciona e como funciona. 
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Parte dois: 

Escreva uma palavra na lousa, de preferência uma que eles não conheçam. Eles não 

podem escrever enquanto a palavra é mostrada. 

Eles experimentam as estratégias que usaram enquanto olhavam para o pôster. Descreva 

a palavra, olhe para ela e imagine sublinhar a parte difícil, ou contar as letras, ou dar cor 

à grafia difícil…. 

Então você remove a palavra. Eles escrevem. 

Eles olham o resultado, comentam e dizem em voz alta como procederam para se darem 

conta dele como um procedimento. 

Parte TRÊS : 

Vou te dar uma palavra e você vai tentar criar uma imagem do significado em sua cabeça 

e por baixo da imagem ver a palavra como eu a escrevi para você. 

Essa é uma forma de garantir o aprendizado de uma nova palavra que inclua significado 

e grafia ao mesmo tempo. 

O treinador faz uma sequência inteira com cinco palavras, uma de cada vez (sete itens 

diferentes são um número máximo a ser memorizado na mesma atividade). 

Ao final dos 180 minutos, lembre-se de cada uma das palavras incluídas nas partes 2 e 3, 

em qualquer ordem. Isso pode ser feito oralmente de forma coletiva, ou por escrito, 

discutindo em grupo quanto à correção da grafia e do significado. 

Tempo sugerido 
Dependendo do número de alunos, um tour de mesa para relembrar e se relacionar 

demorará mais se o grupo for grande. 

90 minutos para um grupo de cerca de 5-8 

180 minutos para um grupo de 10 a 12 
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Materiais e recursos necessários 
Prepare uma lista de palavras do concreto ao abstrato…. Mais uma vez adequado para o 

grupo de alunos. 

Alguns preferencialmente desconhecidos dos jovens participantes, para a Parte 2. 

Para a Parte 3, palavras que são fáceis de entender, mesmo que difíceis de escrever.  

Forneça um exemplo em cada idioma. 

Pode-se usar um modelo para anotar as respostas dos alunos às perguntas. Dê um 

exemplo. 

Diretrizes para avaliação 
A avaliação é feita pelos jovens, pois um dos objetivos do aprender a aprender é a 

autoavaliação. 

No tour de table, antes do final da sessão: recordação de toda a atividade: peça aos 

participantes para relembrar e contar todos os passos da atividade desde o início 

(instruções) e, claro, as palavras aprendidas. 

Os participantes percebem o quanto fizeram, como cada um se lembra de uma parte 

diferente da atividade; discutem as descobertas da atividade (como cada um procedeu, 

quão diferente foi dos outros, embora todos tenham olhado para as mesmas palavras ao 

mesmo tempo). 

Esta atividade de lembrança é  

● um primeiro passo para a memorização,  

● permite que os alunos lembrem e relacionem oralmente detalhes do exercício 

● uma primeira forma de medir o que foi alcançado. 
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Título da atividade 

 4. Estilo de aprendizagem auditiva 

 

Participantes 

Idade: 12 a 35.  

 

Resultados de aprendizagem 

Para conscientizar os participantes sobre a eficiência com que podem aprender ouvindo 

 

Descrição / Metodologia 

O treinador tem que ler a história.  

Os participantes devem ouvir sem fazer anotações. 

Quando a leitura termina, os participantes devem escrever alguns pontos. 

Depois, eles têm 10 minutos para escrever a história o mais próximo possível do original, 

com mais detalhes. 

Para verificar a quantidade de informações que os participantes geram, leia novamente a 

história 

Avaliação 

 

Tempo sugerido 

● 5 min para leitura 
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● 2 min para os marcadores 

● 10 min para reescrever a história 

● 5 min para ler novamente 

● 15 min para avaliação 

 

 

 

Materiais e recursos necessários 

Canetas e papéis  

A História da Coca Cola (planilha) 

 

Diretrizes para avaliação 

- Como foi a atividade para você? 

- Quanto você acha que se lembra da história? 

- Você acha que existe uma maneira melhor de se lembrar dessa história? 

- Você acha que se lembra mais das idéias gerais ou dos detalhes? 

- As flutuações na voz do leitor ajudam a lembrar mais pontos da história? 

 

Sugestões 

- Leve em consideração o nível e o interesse dos participantes e pense se o artigo é 

apropriado para eles. Se for um concurso nacional, traduza o artigo em sua língua 

materna. 

- Leia a história em modo plano.  
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o Se quiser facilitar: leia o artigo anterior e coloque expressão e ajuste o tom 

de voz, encontre o contato visual durante a leitura. 

o Se você quiser tornar mais difícil: coloque expressão e ajuste o tom em 

palavras não importantes. 

- Distribua o material antes da leitura, para não distrair os participantes após 

 

Fichas de trabalho 

A história da Coca-Cola 

 

Qual é o objeto mais reconhecível do mundo? Poderia ser uma bola de futebol? Ou um 

Big-Mac? Não, a resposta é uma garrafa de Coca-Cola. A famosa garrafa da Coca-Cola tem 

mais de 100 anos! Bolas de futebol e big macs certamente fazem parte da vida de muitas 

pessoas; mas a Coca-Cola agora é uma parte permanente da cultura mundial. Pessoas 

conhecem e bebem Coca-Cola em todo o mundo. Diz-se que a garrafa da Coca-Cola é o 

objeto mais reconhecido no mundo. Centenas de milhões de pessoas podem reconhecer 

uma garrafa de Coca pelo formato, mesmo que não consigam vê-la! E o famoso logotipo 

da Coca-Cola é o logotipo mais famoso do mundo. Ao contrário de qualquer outro 

logotipo comercial famoso, ele não mudou em 100 anos! Mas a história da Coca-Cola é 

ainda mais antiga do que isso. Foi em 1886 que John Pemberton, um farmacêutico de 

Atlanta, Geórgia, inventou um novo tipo de xarope, usando folhas de coca, açúcar e nozes 

de cola, além de alguns outros ingredientes secretos! Pemberton o vendeu como 

medicamento; e com sua coca (a fonte da cocaína), deve ter feito as pessoas se sentirem 

bem! Mesmo assim, o remédio de Pemberton não teve muito sucesso, então ele vendeu 

sua fórmula secreta para outro farmacêutico, Asa Candler. Candler ficou interessado, 

porque teve outra ideia; ele achava que o "remédio" de Pemberton seria muito melhor se 

fosse misturado com refrigerante. Candler foi, portanto, o homem que realmente 

inventou a bebida Coca-Cola. No início, ele vendeu em sua drogaria; depois, começou a 

vender o xarope para outras drogarias, que o usavam com seus refrigerantes. Candler 
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também fez propaganda de sua nova bebida, e logo as pessoas estavam indo às drogarias 

só para tomar um gole de Coca-cola. Em pouco tempo, outras pessoas se interessaram 

pelo produto, incluindo alguns empresários que queriam vendê-lo em garrafas. Candler 

vendeu-lhes uma licença para engarrafar a bebida e rapidamente os homens se tornaram 

milionários. A famosa garrafa, com seu formato bem distinto, foi desenhada em 1916. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados americanos na Europa começaram a pedir 

Coca-Cola, então a Coca-Cola começou a exportar para a Europa. Era tão popular entre os 

soldados que eles tiveram que começar a engarrafar a bebida na Europa. Hoje, a Coca-

Cola é feita em países de todo o mundo, incluindo Rússia e China; é a bebida mais 

popular do mundo. Quanto à famosa fórmula, é provavelmente o segredo mais valioso do 

mundo! Os ingredientes exatos para fazer a Coca-Cola são conhecidos apenas por um 

punhado de pessoas. E quanto à "coca" que estava na bebida original, foi eliminada em 

1903. Era uma droga e muito perigosa. A Coca-Cola de hoje contém cafeína, mas não 

cocaína! 

 

 

Desenvolvido por 

- Alessandro Nicotera 

- Katerina Stoumpou  

- Vasiliki Dede 

- Simão Pinho 

- Theofania Anastasopoulou 

- Victor Manciu 

- Paulina Foksa 

 

Título da atividade 

5. Estilo de aprendizagem visual 
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Participant

es 

Idade: 10 a 

99 

 

Resultados de aprendizagem 

Para conscientizar os participantes sobre a eficiência com que podem aprender por 

meio da visualização das coisas 

 

Descrição / Metodologia 

0ª parte: 

Pergunte se os participantes sabem qual é o estilo de aprendizagem visual. Pergunte 

quem acha que é o melhor estilo de aprendizagem para ele. 

1ª parte: 

O formador deve mostrar algumas fotos dos detalhes tirados no ambiente comum dos 

participantes (por exemplo, corredor da escola se os participantes forem alunos). 

Os participantes devem adivinhar onde as fotos foram tiradas, da forma mais precisa 

possível. Depois de cada formador de fotos, confirme ou especifique o local. 

No final do show desligue o projetor. 

2ª parte: 

Peça aos participantes para relembrar quantas fotos havia e dar algum tempo para 

lembrar qual foi mostrada em qual foto. Você pode dizer que eles podem se sentir à 

vontade para usar canetas e papéis, se quiserem. 
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Dê algum tempo para lembrar. 

Após a pausa, examine cada imagem e pergunte ao grupo as seguintes perguntas: 

● Como você lembra esta foto? 

● Para onde foi tirado? 

● Como você lembra o pedido? 

Termine com a sessão de avaliação. 

 

Tempo sugerido 

● Preparação antes da atividade: 15 

minutos 

● 0ª parte: 5 min 

● 1ª parte: 15 min 

● 2ª parte: 10 min 

● Avaliação: 15 min 

No total: 1 hora 

 

Materiais e recursos necessários 

Canetas e papéis 

Fotos dos detalhes tiradas no ambiente comum dos participantes (por exemplo, corredor 

da escola se os participantes forem alunos) 

Tela / projetor / TV + laptop ou imprimir as fotos 
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Diretrizes para avaliação 

● Como foi a atividade para você? É difícil? Escala 1-10 

● Como são suas anotações? São palavras? Frases curtas? História mais longa? 

Alguns desenhos? Qual linguagem você usou para anotar? a forma mais comum é 

usar frases curtas 

● O que o ajudou a se lembrar de cada imagem? Cores, contrastes, forma, algo 

recorrente, algo familiar que você vê a cada vez 

● Você se sentiu confirmado por ter um estilo de aprendizagem visual? (pergunta 

para pessoas que concordaram durante o 0º passo) Alguém mudou de ideia? 

 

Sugestões 

● Não diga nada sobre a 2ª parte antes da atividade. 

● Você tem que lembrar a ordem de exibição das fotos e fazê-lo na mesma ordem 

nas duas partes. 

● Limite o número de fotos que você mostra - até 6-7. 

● Não mostre menos de 4 fotos. 

● Não diga aos participantes quantas fotos existem, não as conte etc. 

● Os participantes não devem se sentar muito próximos uns dos outros para evitar 

trapacear. 

● Os participantes não podem tirar as fotos - tem que ser tiradas pelo líder e 

mantidas em segredo. 

● Não perturbe durante a pausa da 2ª parte da atividade. Você pode apenas dizer 

quanto tempo resta. 
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● Não diga nada sobre as anotações feitas durante a 2ª parte da atividade. Não 

sugira nada, é importante. 

 

Fichas de trabalho 

As planilhas devem ser feitas um pouco antes da atividade e sempre com base no lugar 

comum dos participantes. 

 

Desenvolvido por 

● Mateusz Cedro 

● Alice Amaro 

● Gonçalo Assuncao 

● Andreea Ioana 

● Alexandru Ionut 

● Emmanouela Vagianou 

● Viktoria Vynarchuk 

● Bernard Wiącek 
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Título da atividade 

 6. Entrevista de aprendizagem 

 

Participantes 

Idade: 12 a 30 

 

Resultados de aprendizagem 

Para conscientizar os participantes de como eles podem aprender com eficiência, 

compartilhando experiências e respondendo a perguntas específicas 

 

Descrição / Metodologia 

Os participantes são apresentados aos objetivos do exercício e todos recebem uma cópia 

do guia de entrevista. Fica claro que nem todas as perguntas do guia devem ser usadas. 

As perguntas existem para ajudar o entrevistador e dar ideias para perguntas, se 

necessário. Eles devem ser vistos como uma inspiração. Também outras questões podem 

ser adicionadas pelo entrevistador. O objetivo principal da entrevista é ajudar o 

entrevistado a refletir sobre o seu aprendizado. O grupo é dividido em trios. Existem três 

funções diferentes: o entrevistador, o entrevistado e o repórter. Durante o exercício, as 

funções serão alteradas e todos cumprirão todas as funções. O repórter escreve o 

resultado da entrevista de forma que seja compreensível que outras pessoas leiam a 

entrevista mais tarde. Uma entrevista leva pelo menos 20 minutos. 

Os relatos das entrevistas são disponibilizados para todo o grupo. (flip-chart na parede, 

diário, etc.) Debriefing / avaliação quando as três entrevistas tiverem sido feitas, um 

breve debriefing ocorre no trio: 

• Como você vivenciou as diferentes funções? 
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• o que foi surpreendente? 

No grande grupo, as próximas perguntas podem ser feitas: 

• Como foi ser entrevistado? 

• Como foi a entrevista? 

• Como foi relatar? 

• o que você descobriu sobre seu próprio aprendizado? 

• O que você descobriu sobre o aprendizado dos outros? 

• quais foram as diferenças ou semelhanças surpreendentes? 

• Você teve ideias para seu aprendizado futuro? Outras formas, métodos etc.? 

• Como o exercício o ajudou?  

Pontas: 

 É importante enfatizar que a entrevista não é uma pequena conversa sobre o 

aprendizado - é realmente uma entrevista e o entrevistador deve se concentrar em fazer 

o entrevistado falar. 

 

Tempo sugerido 

● 60 minutos para trabalho em grupo 

● 30 minutos para debriefing 

Materiais e recursos necessários 

Canetas e papéis  

Guia de entrevista 

Cavalete 
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Diretrizes para avaliação 

- Como foi a atividade para você? 

- Como você vivenciou cada um dos papéis? Em qual papel você se sentiu mais 

confortável? 

- Onde há perguntas que você não gosta de responder? 

- O que você descobriu sobre si mesmo por meio deste exercício? 

 

Sugestões 

A Entrevista de Aprendizagem freqüentemente leva a conversas muito pessoais. Falar 

sobre o seu aprendizado é muito falar sobre você. Em alguns grupos, pode ser bom 

informar os participantes sobre isso antes de iniciar as entrevistas. Essa consciência 

pode ajudá-los a fazer escolhas conscientes durante a entrevista. Ao mesmo tempo, esse 

elemento pessoal também é um dos pontos fortes do método; portanto, a mensagem não 

deve ser: não leve para o lado pessoal! Os relatórios das entrevistas podem ser 

documentos muito valiosos. Colocá-los à disposição ajuda a manter a discussão em 

andamento e possibilita que os participantes se dirijam a pessoas que não estavam em 

seu trio para novas conversas. Mais tarde no processo, as entrevistas podem ser 

retomadas para ver como as perspectivas mudaram. Como um quarto papel, o 

observador pode ser adicionado. Ele / ela pode dar feedback adequado, especialmente 

ao entrevistador sobre o estilo e a qualidade do questionamento. Isso adiciona uma 

dimensão extra ao exercício que pode ser útil para alguns grupos. 

 

 

 

 

Título da atividade 

 7. Janela JoHari 
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Participantes 

De 2 acima 

 

Resultados de aprendizagem 

Os jovens vão entender: 
- seus pontos fortes e fracos 
- modelo JoHari  

 

Descrição / Metodologia 

 
ESTÁGIO 1. 
No início, o facilitador apresenta o modelo da janela JoHari. 
“Johari Window Model, desenvolvido pelos psicólogos Joseph Luften e Harry Ingham em 
1955.  
 
(Descrição do modelo com base em www.communicationtheory.org/) 
 
O modelo é baseado em duas ideias: a autoconsciência e a percepção dos outros de como 
nos vêem. Cada pessoa é representada pelo modelo Johari através de quatro janelas de 
um gráfico. Cada uma das quatro janelas significa informações pessoais, sentimentos, 
motivação e se essas informações são conhecidas ou desconhecidas para a própria 
pessoa ou outras pessoas em quatro pontos de vista. 
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1. Área aberta / própria ou arena - Aqui estão as informações sobre a pessoa, seu / 
delaatitudes, comportamento, emoções, sentimentos, habilidades e pontos de vista serão 
conhecidos tanto pela pessoa quanto pelos outros. Esta é principalmente a área onde 
todas as comunicações ocorrem e quanto maior a arena se torna, mais eficaz e dinâmico 
será o relacionamento. 
 
2. Ponto cego - Informações sobre você que outras pessoas conhecem em um grupo, mas 
você não terá conhecimento delas. Outros podem se interpretar de maneira diferente do 
que você espera. O ponto cego é reduzido para uma comunicação eficiente através da 
busca de feedback de outras pessoas. 
 
3. Área oculta ou fachada - Informações que você conhece, mas que serão mantidas 
desconhecidas de outras pessoas. Pode ser qualquer informação pessoal que você se 
sinta relutante em revelar. Isso inclui sentimentos, experiências passadas, medos, 
segredos etc. 
 
4. Área desconhecida - As informações que você não conhece, bem como outras pessoas. 
Isso inclui as informações, sentimentos, capacidades, talentos etc. 
 
FASE 2. (20 minutos) 
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Cada participante recebe um modelo de janela JoHari e tenta preencher duas janelas 
“Conhecidas por si mesmo”.  
 
ESTÁGIO 3. (20 minutos) 
Os participantes são convidados a “entrevistar” outros tentando encontrar algo que não 
seja conhecido por eles, mas conhecido por outros (pode ser informações sobre um 
comportamento, característica ou habilidade). Se forem encontrados, eles anotam na 
janela “Ponto cego”. 
 
ESTÁGIO 4. (15 minutos) 
O facilitador discute com todo o grupo: 

1. Como podemos descobrir o que está na janela “Ponto cego” ”? Como podemos 
torná-lo o menor possível? 

2. Como podemos descobrir o que está na janela “Desconhecido” ”? Como podemos 
torná-lo o menor possível? 

3. Qual janela deve conter mais informações? O que é mais importante para os 
participantes de maior área aberta ou oculta? (as respostas variam de acordo com 
o tipo de personalidade e valores dos participantes) 

4. Como podemos usar o modelo JoHari para a construção da autoconsciência? 
 
Algumas respostas a essas perguntas podem ser encontradas no gráfico abaixo (fonte: 
www.selfawareness.org.uk) Os facilitadores apontam que a ação-chave para o 
crescimento da autoconsciência é a comunicação - pedir feedback paraperceber o 
conteúdo de ponto cego (área cega) e falando sobre nós mesmos para share a área 
escondida e deixareless spumace para as pessoas especularem. 
 
 

http://www.selfawareness.org.uk/
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Tempo sugerido 

 

1 a 2 horas. 

 

 

Materiais e recursos necessários 

 

Cavalete 

Modelo vazio da janela JoHari. 

 

 

Diretrizes para avaliação 

 

JoHari Window é uma ferramenta poderosa para formadores e educadores, é aconselhável 
que os formadores leiam mais sobre a ferramenta (vários materiais disponíveis na 
Internet). 
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Título da atividade 

8. Aprendendo sem ensinar 

 

Participantes 

9 - 30 jovens 

 

Resultados de aprendizagem 

Uma técnica única para desenvolver o conhecimento e a compreensão das pessoas sem 

“ensinar”. As pessoas trabalham em pequenos grupos para desenvolver seus 

conhecimentos sobre um aspecto de um tópico (por exemplo, “aprender a aprender”). O 

grupo então se reúne e compartilha seus conhecimentos. 

 

Descrição / Metodologia 

Prepare uma declaração ou um cartão de perguntas para cada grupo sobre um assunto 

que você deseja trabalhar (por exemplo, “o que significa aprender a aprender?”). Cada 

grupo deve trabalhar em um aspecto diferente da mesma questão. 

Faça com que os participantes formem três pequenos grupos; um grupo é o grupo “A”, o 

segundo é o grupo “B” e o terceiro grupo “C”. Dê a cada grupo um período de tempo 

combinado para discutir a questão ou o problema. Em seguida, reagrupe-os de modo que 

cada um dos novos grupos contenha um membro de cada um dos grupos originais; em 

outras palavras, os novos grupos são constituídos como ABC, ABC e ABC. Dê aos grupos 

ABC a tarefa de resolver um problema ou chegar a um consenso que exija a contribuição 

de cada membro. 

 

Tempo sugerido 

De acordo com o número de participantes: 

- de 5 a 15 minutos para explicação; 
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- de 3 a 5 minutos para a divisão em grupo; 

- cerca de 15 minutos para cada rodada de perguntas; 

- cerca de 20 minutos para a última rodada (consenso?); 

- cerca de 20 min para avaliação (cada aluno). 

 

Materiais e recursos necessários 

- nenhum material específico necessário. 

 

Diretrizes para avaliação 

Esta atividade pode ser usada também como uma ferramenta de discussão  

 

Fichas de trabalho 

Nenhum 
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Título da atividade 

 9. Plano de aprendizagem 

 

Participantes 

Idade: 12 a 30 

 

Resultados de aprendizagem 

Para fazer os participantes desenvolverem as competências necessárias para planejar 

suas atividades de aprendizagem e processo de aprendizagem 

 

Descrição / Metodologia 

 

O que eu quero 
aprender? (e talvez 
por quê?) 

Como? Com quem? Quando? Notas 

     

     

     

As etapas a seguir o ajudarão a desenvolver um plano de aprendizagem com o aluno: 

1. Avaliação das necessidades de aprendizagem 

Isso pode incluir a análise de: 

● Valores do jovem 

● Habilidades 

● forças e fraquezas 

● estilo de aprendizagem preferido 

2. Identificação de objetivos de aprendizagem 

É importante identificar os objetivos de aprendizagem tanto da perspectiva de um 
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jovem quanto de uma perspectiva organizacional. Uma vez estabelecidas, as 

metas de aprendizagem podem ser revisadas em relação aos resultados de 

aprendizagem do (s) módulo (s) neste recurso. Isso ajudará na seleção dos 

módulos apropriados. 

3. Identifique recursos de aprendizagem, suportes e estratégias. Avalie a 

disponibilidade dos seguintes recursos e a confiança do aluno em acessá-

los. 

● Pessoas, recursos, tecnologia (por exemplo, telefones, Internet / e-mail, 

videoconferência) 

4. Especifique o que constitui evidência de aprendizagem 

Como você e o participante saberão que o aprendizado ocorreu? A avaliação da 

aprendizagem pode incluir um diário de aprendizagem 

5. Especifique as datas alvo 

Especifique datas para revisões de progresso e para conclusão de módulo / tarefa. 

Combine como isso ocorrerá. 

 

As datas-alvo para contato com os facilitadores devem especificar: 

● Consulta ou preocupações informais  

● Datas de revisão do progresso (quando o contato formal será iniciado para 

verificar o progresso e como isso será feito? Por exemplo, por telefone, 

reunião presencial, etc.) 

● Datas de vencimento dos eventos de avaliação (quando são os eventos de 

avaliação e como eles serão enviados? (Por exemplo, por correio, e-mail, 

etc.) 

● Comentários. Quando o feedback estará disponível sobre o desempenho da 

avaliação e como isso será entregue? 
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Tempo sugerido 

● 6 sessões de 2 horas 

 

 

 

Materiais e recursos necessários 

Canetas e papéis  

Recursos tecnológicos 

Acesso à internet 

 

Diretrizes para avaliação 

- Você está satisfeito com o plano de aprendizagem que desenvolveu? 

- O processo de desenvolvimento do plano foi difícil? Quais foram os desafios que 

você enfrentou? 

- Como você colocará em prática o plano que traçou? 
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Unidade 4. Focando em desafios (UoS) 

Justificativa 

Nesta unidade, o foco está em permitir que os jovens comecem a desenvolver habilidades 

que os capacitem a enfrentar os desafios que enfrentam ao buscar novas oportunidades de 

aprendizagem ou conseguir um emprego.  

Objetivos  

Os objetivos de aprendizagem desta unidade são apresentar aos jovens alunos as habilidades 

de resolução de problemas. Além disso, a unidade também permitirá que os jovens explorem 

as noções de reflexão crítica e análise crítica. 

Bases teóricas  

Para muitos jovens, sua experiência anterior de aprendizagem pode muito bem ter sido 

negativa. Essas experiências anteriores terão impacto sobre como o aluno vê a aprendizagem 

e como ele se vê como aluno. Isso pode fazer com que vejam a aprendizagem como tendo 

muitos desafios e barreiras. A fim de incentivar e capacitar o aluno a se engajar novamente 

na aprendizagem, ele precisa de suporte, incentivo e estratégias para identificar, enfrentar e 

superar esses desafios. 

Uma das estratégias a serem utilizadas é a reflexão crítica. A reflexão crítica é uma 

abordagem para a resolução de problemas em que o aluno, tendo identificado um problema, 

pode analisá-lo para identificar os seus fatores-chave; o aluno então procura determinar uma 

solução ou soluções que lhes permitam enfrentar e superar esses desafios. Ao usar exercícios 

de resolução de problemas, os alunos podem desenvolver habilidades transferíveis de 

resolução de problemas que podem usar para enfrentar os desafios e as barreiras que 

enfrentam e que podem ter um impacto negativo em seu retorno à aprendizagem. 

Abordagens de treinamento 

O treinador que está ministrando esta sessão deve usar o material fornecido para permitir 

que os jovens explorem e desenvolvam suas habilidades de resolução de problemas. A 

abordagem de treinamento nesta unidade é centrada no trainee, onde o treinador deve 
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facilitar e orientar o processo de aprendizagem. Usando exercícios de trabalho individuais e 

em grupo e fazendo uso de avaliação por pares e métodos de avaliação, os jovens são 

encorajados a ter mais controle sobre sua aprendizagem. Esta abordagem também introduz 

os alunos à noção de análise crítica e reflexão crítica e ambas são parte dos exercícios de 

resolução de problemas e revisão por pares empregados nesta unidade. 

Na unidade curricular o formador deverá, em primeiro lugar, introduzir exercícios de 

concentração que incentivem os formandos a estarem mais focados nos exercícios de 

resolução de problemas. O formador pode então apresentar aos jovens o conceito de análise 

crítica através dos exercícios de resolução de problemas. Os alunos então usam atividades 

de avaliação por pares que ajudam a avaliar suas soluções para o exercício de resolução de 

problemas e então usam técnicas de reflexão crítica para revisar suas soluções de resolução 

de problemas após esta avaliação por pares. 

Os alunos irão concluir fazendo uso de técnicas de autoavaliação para avaliar e revisar seu 

desempenho nesta unidade.  

Sessões práticas 

As sessões práticas são focadas em permitir que os jovens concluam as tarefas usando uma 

variedade de habilidades. O instrutor deve destacar para os trainees as habilidades usadas e 

atualizadas ao realizar essas tarefas e a lista de habilidades usadas pelo aluno nesta unidade 

é destacada abaixo. 

  

Título da atividade 

1. Desenvolvendo sua concentração 
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Participantes 

10-12 jovens 

  

Resultados de aprendizagem 

Ao final desta tarefa, os jovens terão: 

Desenvolveu habilidades iniciais de concentração 

  

Descrição / Metodologia 

Essa tarefa é individual e com colegas. Os alunos são encorajados a realizar e 

desenvolver exercícios para desenvolver sua concentração. O treinador deve 

cronometrar esta tarefa para se adequar ao nível de atividade dos alunos nesta tarefa. 

  

Tempo sugerido 
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30 minutos 

  

Materiais e recursos necessários 

Melhorando sua concentração para resolver problemas 

Uma das dificuldades com a solução de problemas é não permitir tempo suficiente 

para se concentrar em um problema e encontrar uma solução. O questionário de 

concentração que você completou na Tarefa Um pode ter destacado que existem 

alguns aspectos de suas habilidades de concentração que você deseja melhorar e 

esta folha de tarefas irá permitir que você desenvolva essas habilidades. 

Tarefa: 

Faça uma contagem regressiva de 100 a 1. Concentre-se apenas nos números e tente 

imaginá-los em sua cabeça. Não pense em mais nada. Se você perceber que sua 

mente está vagando, pare e comece a contar regressivamente a partir de 100. 

Experimente este exercício por cinco minutos e veja o número que você atinge a 

cada vez. Quanto mais você se concentra na tarefa, mais fácil se torna chegar ao 

último número. 

Depois de concluir esta parte da tarefa, vá para a Internet e use a pesquisa do Google 

para encontrar outros exercícios de concentração que você acha que o ajudariam a 

melhorar suas habilidades de concentração. 

Se você não tiver acesso à internet, tente trabalhar com um parceiro para planejar 

outro exercício de concentração semelhante ao que você já realizou. Não precisa ser 
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um exercício complicado, mas deve permitir que você avalie seu sucesso cada vez 

que o fizer. 

  

Diretrizes para avaliação 



 

72 

Esta unidade faz uso de um exercício de autoavaliação do aluno para permitir que os 

jovens avaliem sua progressão na unidade. Ao revisar suas habilidades no início e no 

final da unidade, os alunos serão capazes de avaliar seu desempenho e avaliar 

numericamente o desenvolvimento de suas habilidades na unidade. 

  

  

Título da atividade 

2. Resolução de problemas e percepção 

  

Participantes 

10-12 jovens 

  

Resultados de aprendizagem 
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Ao final dessas tarefas, os jovens terão: - 

● Explorando a solução de problemas 

● Tarefas de resolução de problemas realizadas 

● Desenvolveu habilidades iniciais de resolução de problemas 

  

Descrição / metodologia 

As tarefas nesta seção contêm tarefas individuais e em grupo que permitem aos 

alunos desenvolver técnicas de resolução de problemas. Essas tarefas estimulam a 

leitura atenta, desafiam as percepções e o trabalho com outras pessoas. 

  

Tempo sugerido 

60 minutos 

  

Materiais e recursos necessários 
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Tarefa: 

Atividade de inventário de habilidades 

Você é bom em resolver problemas? Responda às seguintes perguntas sobre suas 

habilidades de resolução de problemas e avalie-as usando o guia abaixo: - 

q Posso identificar problemas quando eles representam um desafio 

q Posso analisar problemas 

q Eu posso entender a maneira de resolver um problema 

q Posso me concentrar na tarefa de resolução de problemas 

q Estou motivado para resolver um problema 

q Posso ser criativo e inovador na solução do problema 

q Posso utilizar diferentes recursos para me permitir resolver o problema 

q Posso ser eficaz na resolução de problemas 

q Eu posso resolver problemas 

  

Guia 

1. Eu não acho que sou muito bom nisso 

2. Acho que poderia ter feito melhor 

3. Posso fazer isso de forma satisfatória. 

4. Posso fazer isso muito bem. 

5. Posso fazer isso muito bem. 

Pontuação total:- 
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Atividade de percepção - um homem em um elevador 

Um homem mora em um bloco de apartamentos e sua casa fica no 22º andar. Todas 

as manhãs ele vai para o trabalho e quando entra no elevador para descer aperta o 

botão do andar térreo. No entanto, quando ele volta para casa do trabalho, ele entra 

no elevador para subir até seu apartamento. Se ele estiver sozinho no elevador, aperta 

o botão do 12º andar e daí caminha até o 18º andar. No entanto, se ele estiver no 

elevador com outras pessoas, ele vai para o 18º andar. Por que ele, às vezes, só vai até 

o 12º andar quando volta do trabalho? 

Responder: 

O principal é muito pequeno e não alcança o botão do 18º andar quando ele está 

sozinho no elevador. No entanto, quando outras pessoas estiverem no elevador com 

ele, podem apertar o botão para o 18º andar. 

Esta tarefa foi projetada para mostrar que às vezes a solução para o problema é 

bastante direta, mas podemos complicar demais as coisas não procurando soluções 

fáceis em primeiro lugar.  

Atividade de percepção - acidente de carro 

Um menino e seu pai estão envolvidos em um acidente de carro. O homem e seu filho 

estão inconscientes e levados imediatamente para o hospital, onde é descoberto que 

o menino precisa de uma cirurgia de emergência e ele é levado diretamente para a 

sala de cirurgia. No entanto, ao ser levado para a operação, o cirurgião afirma que não 

pode realizar a operação porque o menino é filho do cirurgião. Quem é o cirurgião? 

Responder: 

A cirurgiã é a mãe do menino, mas como as mulheres são minoria em muitos dos 

cargos profissionais seniores, tendemos a ver o cirurgião como um homem.  
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O objetivo desta tarefa é permitir que os alunos questionem suas próprias suposições 

ao lidar com problemas. 

Atividade de percepção - conte os Fs. 

O treinador deve escrever esta frase em um flipchart ou em um smartboard e então 

deixar o grupo olhar para ela por 15 segundos. Então, você deve pedir a todos que 

digam quantos Fs contaram na frase. 

ARQUIVOS ACABADOS SÃO RESULTADO DE ANOS DE ESTUDO CIENTÍFICO 

COMBINADO COM A EXPERIÊNCIA DE ANOS. 

Responder: 

Existem seis Fs na frase e, mas geralmente as pessoas contam apenas quatro. Isso 

ocorre porque estamos inclinados a ignorar essas palavras como 'de' porque a palavra 

não começa com F. 

O objetivo aqui é encorajar os alunos a prestar atenção em todas as partes de uma 

tarefa e, novamente, não apenas assumir que eles cobriram todos os aspectos.  
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Diretrizes para avaliação 

Esta unidade faz uso de um exercício de autoavaliação do aluno para permitir que ele 

avalie sua progressão na unidade. Ao revisar suas habilidades no início e no final da 

unidade, os alunos serão capazes de avaliar seu desempenho e avaliar numericamente 

o desenvolvimento de suas habilidades na unidade. 

 

Título da atividade 

3. Tarefa de análise crítica 

  

Participantes 

10-12 jovens 

  

Resultados de aprendizagem 
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Ao final desta tarefa, os alunos terão: 

Desenvolveu técnicas de melhoria de concentração 

  

Descrição / Metodologia 

Esta tarefa apresenta aos jovens uma análise crítica 

  

Tempo sugerido 

30 minutos 

  

Materiais e recursos necessários 
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Tarefa de Análise Crítica 

A análise crítica é uma técnica pela qual podemos olhar para um problema e, por meio 

do exame cuidadoso de cada parte do problema, encontrar uma solução. À medida 

que examinamos qualquer problema, precisamos nos fazer perguntas que nos 

permitam verificar cuidadosamente nossa compreensão do problema e avaliar cada 

estágio de nossa solução para o problema para garantir que a solução que estamos 

apresentando é viável, é alcançável, apresenta a melhor solução para o problema e 

resolve o problema que enfrentamos. Esse processo de pensamento crítico envolve 

fazer perguntas a nós mesmos à medida que avançamos no processo de resolução de 

problemas. 

Quando nos deparamos com um problema pela primeira vez, devemos nos perguntar 

o que sabemos sobre esse problema e o que não sabemos. Temos todos os fatos e 

informações sobre este problema para nos permitir resolvê-lo? Precisamos de mais 

informações e, em caso afirmativo, onde obteremos as informações? Este problema 

pode ser resolvido sem mais informações? Se houver informações limitadas sobre 

este problema, pode ser que precisemos encontrar várias soluções até que possamos 

reunir mais informações que forneçam mais clareza sobre o problema em si. 

Atividade de Grupo 

(Divida os alunos em pequenos grupos para esta tarefa.) 

Você tem um membro da família que foi para uma cidade a 400 quilômetros de sua 

casa para uma entrevista de emprego. Porém, o familiar esqueceu de algo que precisa 

para esta entrevista, que vai acontecer nas próximas 24 horas, e você deve entregar a 

ela. 

Qual é a sua solução para este problema? 
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NB. Você não tem permissão para discutir esta tarefa com ninguém fora do seu 

grupo. Você também não tem permissão para fazer perguntas ao instrutor 
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Diretrizes para avaliação 

Esta unidade faz uso de um exercício de autoavaliação do aluno para permitir que ele 

avalie sua progressão na unidade. Ao revisar suas habilidades no início e no final da 

unidade, os alunos serão capazes de avaliar seu desempenho e avaliar numericamente 

o desenvolvimento de suas habilidades na unidade. 

  

  

  

 

Título da atividade 

4. Avaliação por pares e reflexão crítica 

  

Participantes 

10-12 jovens 
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Resultados de aprendizagem 

Ao final desta tarefa, os jovens terão: 

Realizou uma tarefa de análise de pares 

Reflexão crítica explorada 

Desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo 

  

Descrição / Metodologia 

A primeira parte desta atividade é uma tarefa de revisão por pares. Ele apresenta aos 

jovens o conceito de revisão por pares. A segunda tarefa é uma tarefa de reflexão 

crítica em que os alunos refletem sobre sua solução para a atividade anterior com 

base no feedback de seus colegas. 

  

Tempo sugerido 

60 minutos 
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Materiais e recursos necessários 

Análise do impacto de uma determinada política concebida a nível local, nacional ou 

europeu na sua vida quotidiana. Eles têm que fornecer suas próprias soluções para o 

problema abordado por essa política. 

  

Diretrizes para avaliação 

Esta tarefa contém um exercício de autoavaliação para os jovens, onde podem 

avaliar a sua progressão com técnicas de resolução de problemas. 
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Unidade 5 Feedback e reflexão 

Feedback é um dos10 principais influênciasno desempenho dos alunos. A pesquisa de John 

Hattie se concentrou no feedback por muito tempo. 

Em 2011, John Hattie contribuiu para uma publicação de Sutton, Hornsey & Douglas 

sobreFeedback: a comunicação de elogios, críticas e conselhoscom um artigo sobre 'Feedback 

nas escolas'. 

John Hattie fornece alguns esclarecimentos e explicações interessantes para seuartigos 

anteriores sobre feedbacknas escolas: 

1. Dar não é receber: os professores podem alegar que dão muito feedback, mas a 

medida mais apropriada é a natureza do feedback recebido (e muitas vezes é muito 

pouco). 

2. A cultura do aluno pode influenciar os efeitos do feedback: O feedback não é apenas 

fornecido de forma diferenciada, mas também recebido de forma diferente. 

3. A desconfirmação é mais poderosa do que a confirmação: quando um feedback é 

fornecido que não confirma, então pode haver uma mudança maior, desde que seja 

aceita. 

4. Erros precisam ser bem-vindos: a exposição a erros em um ambiente seguro pode 

levar a um melhor desempenho 

5. O poder dos pares: são necessárias intervenções que visam promover o feedback 

correto dos pares. 

6. Feedback da avaliação: A avaliação (…) pode e deve também fornecer feedback aos 

professores sobre seus métodos. 

https://visible-learning.org/glossary/
http://amzn.to/1azduoH
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
https://visible-learning.org/2013/02/john-hattie-helen-timperley-visible-learning-and-feedback/
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7. Existem muitas estratégias para maximizar o poder do feedback:Shute 

(2008)forneceu nove diretrizes para usar o feedback para melhorar a aprendizagem: 

● concentre o feedback na tarefa, não no aluno, 

● fornecer feedback elaborado, 

● apresentar feedback elaborado em unidades gerenciáveis, 

● seja específico e claro com mensagens de feedback, 

● mantenha o feedback o mais simples possível, mas não mais simples, 

● reduzir a incerteza entre desempenho e objetivos, 

● dar feedback imparcial e objetivo, escrito ou via computador, 

● promover uma orientação de meta de aprendizagem por meio de feedback, 

● forneça feedback depois que os alunos tentarem uma solução. 

(cf. John Hattie em Sutton, Hornsey, & Douglas (2011), Feedback: A comunicação de elogios, 

críticas e conselhos.) 

Sessões Práticas 

Título da atividade 

1. QuickFeedback - Sanduíche  
 

Participantes 

Número par de pessoas 

 

Resultados de aprendizagem 

Os jovens vão entenderd: 
- seus pontos fortes e fracos que estão o primeiro passo para aprender coisas novas 
 

 

Descrição / Metodologia 

É um exercício muito simples que faz com que as pessoas conversem e se conheçam 
melhor.  
Primeiramente fala com o grupo sobre o que é feedback e quais são as características de 
um bom feedback. As informações do brainstorming devem ser anotadas em um 
flipchart. 

http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
http://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-07-11.pdf
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A definição comum do posfácio é criada pelo facilitador.  
A segunda questão colocada pelo facilitador é “Qual é a conexão entre um bom feedback 
e aprender a aprender competência”. A resposta que procuramos poderia ser “sem 
feedback, não podemos avaliar a mudança que gostaríamos de fazer em nossos 
conhecimentos, habilidades ou comportamento”. 
Como um resumo, o facilitador apresenta um modelo de feedback de sanduíche que se 
baseia em “embalar” a massagem construtiva em massagens positivas. Isso torna a 
pessoa que recebe o feedback mais aberta para os críticos e mais capaz de reconhecer 
que a mudança é necessária. Por exemplo, se alguém quiser passar o message “Acho que 
você poderia ser um ouvinte melhor e mais focado nas pessoas que falam com você”, ela 
poderia fazer uma massagem de sanduíche, como: 
“Eu realmente gosto de ouvir o que você tem a dizer! Eu acho que você poderia ser um 
ouvinte melhor e mais focado nas pessoas falando com você. Você pode oferecer muito 
para quem está passando tempo com você! ”. 
 
Após essa introdução, os participantes são solicitados a se levantar e se aproximar de 
qualquer pessoa que desejarem. Em pareseytêm dois minutos para dar feedback rápido 
um ao outro (um minuto por pessoa). Depois desse tempo, os participantes trocam de 
casal. O exercício pode ser repetido até que todostemos conversado com todos os outros 
participantes. 
 
Na terceira parte do exercício os participantes têm 20 minutos para reflexão e preencher 
uma pergunta simplesairre respondendo a perguntas: 
 

1. O que aprendi sobre mim? 
2. Quais são meus pontos fortes de acordo com os outros? 
3. Quais são meus pontos fracos de acordo com os outros? 
4. Como posso lidar com essas fraquezas? 

 
Na parte final do exercício, os participantes formam grupos de 4 e falam sobre as suas 
respostas. 
 

 

Tempo sugerido 

 

1 - 1,5 horas. 

 

 

Materiais e recursos necessários 

 

Cavalete 

Folheto 

 

 

Diretrizes para avaliação 
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O exercício é principalmente de reflexão, por isso o formador deve reservar um tempo 
e dar espaço aos participantes. 

 

 

 

Título da atividade 

 2. Quatro  níveis de competências Exercício de reflexão  
 

Participantes 

De 2 até número ilimitado 

 

Resultados de aprendizagem 

Os jovens vão entender como eles: 
- seus pontos fortes e fracos 
- analisar suas competências  

- as competências são adquiridas e conhecer o modelo de “4 níveis de competências” 

 

Descrição / Metodologia 

O formador começa com a introdução do modelo “4 fases de competências”. O formador 
pode preparar papéis coloridos com cada etapa de competência e colá-los na parede 
explicando o modelo passo a passo. 
 
“Obter novas habilidades e competências leva tempo. 
 
Incompetência inconsciente 
No primeiro estágio não entendemos ou não sabemos fazer algo e não reconhecemos 
necessariamente o déficit. Às vezes pode ser algo que nunca fizemos antes ou não 
sabemos que existe, por isso não nos preocupamos com a nossa incompetência. No 
entanto, esse estágio pode significar também realizar uma atividade que já fizemos antes 
e (acho) que já sabemos fazer. Por exemplo, começamos a tocar bateria e pensamos que 
podemos fazer isso porque nunca pegamos um arquivossonou comparou nossas 
habilidades com alguém que realmente pode fazer isso. É o momento em que vemos uma 
pessoa fazendo algo na TV e pensamos "Parece muito simples, eu'tenho certeza que 
posso fazer isso! ” 
 
Incompetência consciente 
Ir para o segundo nível de aquisição de competência é o momento em que reconhecemos 
que não sabemos fazer algo e tentamos aprender. É aqui que vemos toda a extensão de 
nossa deficiência de habilidade. Esse estágio é o ponto de aprendizagem mais 
importante, aqui nós realmente aprendemos a habilidade para chegar ao próximo 
nível.Isso é o momento em que vamos a um concerto de bateria da aula e de repente 
parece que não podemos tocar de verdade. 
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Competência consciente 
Agora entendemos ou sabemos como fazer algo, mas executar a habilidade ou 
conhecimento requer foco e devoção. Fazemos a coisa conscientemente e com cuidado. 
Aprendemos a tocar bateria agora, mas ainda temos que pensar em como tocar quando 
fizermos isso. 
 
Competência inconsciente 
Nesse estágio sabemos fazer as coisas sem nem mesmo pensar nisso. Nós internalizamos 
completamente essa habilidade. É o momento em que encontramos o nosso colega que 
começa a tocar bateria e diz “vamos lá, que simples!”. 
 
(O modelo foi descrito pela primeira vez pelo treinador de gerenciamento Martin M. 
Broadwell como "os quatro níveis de ensino" em fevereiro de 1969.) 

 
 
Depois de descrever o modelo, cada um dos participantes recebe sua própria apostila 
com o modelo impresso e as tarefas dadas. 

1. Pensarsobre a história de adquirir uma habilidade e dividi-la em etapas. Desenhe 
uma imagem de si mesmo em cada etapa. 

2. Sente-se em pequenos grupos de 4 pessoas e conte sua história de como adquirir 
uma habilidade. 

3. Em pequenos grupos, prepare “4 Regras de Ouro” ofgDefinição de novas 
habilidades - cada regra deve encorajar ou ajudar uma pessoa a chegar ao 
próximo estágio de aprendizagem. 

4. Cada grupo deve apresentar suas “Regras de Ouro” na frente do grupo. Os 
treinadores no flipchart criam um conjunto comum de regras. 

 

 

 
Incompetência 

inconsciente 

 
Incompetência 

consciente 

 
Competência 

consciente 

 
Competência 
inconsciente 
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Tempo sugerido 

 

Apresentação - 10 minutos 

Etapa 1 - 20 minutos 

Estágio 2 - 20 minutos 

Estágio 3 - 10 minutos 

Etapa 4 - 20 minutos 

  

 

Materiais e recursos necessários 

 

1. Cavalete 

2. Papel colorido 

3. Folheto com “4 Estágios de Aprendizagemg " 

 

 

Diretrizes para avaliação 

O exercício é principalmente de reflexão, por isso o formador deve reservar um tempo e 
dar espaço aos participantes. 
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Conclusões 

Uma das habilidades básicas para o sucesso na sociedade do conhecimento é a 

capacidade de aprender. Com as mudanças cada vez mais rápidas no local de trabalho, 

devido às mudanças tecnológicas e como resultado das mudanças nas necessidades da 

sociedade no contexto da globalização, os jovens de hoje devem aprender a aprender 

para manter sua participação plena e contínua na sociedade civil, eliminando assim o 

risco de exclusão social. 

Neste contexto, aprender a aprender é uma ferramenta por excelência para a 

aprendizagem ao longo da vida e, por isso, todos os que abordam a sua educação têm de 

ser capazes de proporcionar educação e formação, moldando o seu ambiente de 

aprendizagem para este desenvolvimento de competências de todos os jovens. 

No entanto, a abordagem deve ser totalmente inclusiva, abordando pessoas com menos 

oportunidades (aqueles com necessidades especiais e aqueles que abandonaram a 

escola), uma abordagem ao longo da vida (incluindo alunos e jovens adultos) e através 

de diferentes ambientes de aprendizagem (formal, não formal e informal). 

A mutação da sociedade e do trabalho significa, cada vez mais, a profissionalização e 

adaptação das competências profissionais que já não são suficientes no local de trabalho 

devido à complexidade da organização do trabalho, aumentando o tipo de tarefas que os 

trabalhadores são chamados a desempenhar. , a introdução de modelos de trabalho e 

métodos de trabalho em equipa flexíveis, o que significa que o leque de competências 

utilizadas no local de trabalho está em constante expansão. 

Da mesma forma, a sociedade como um todo é menos uniforme do que no passado, 

então as competências pessoais dos jovens (tais como adaptabilidade, tolerância dos 

outros e autoridade, trabalho em equipe, resolução de problemas e assumir riscos, 

independência, etc.) são muito mais amplamente necessárias, se os jovens devem viver 

juntos com tolerância e respeito uns pelos outros. 

Portanto, assistimos hoje mais do que nunca ao surgimento da capacidade de quem 

proporciona contextos de aprendizagem para os jovens, para que possam identificar e 

utilizar métodos e técnicas educacionais que facilitem o desenvolvimento da mais 

importante dessas competências - a capacidade de aprender - mantendo a curiosidade e 

o interesse por novos desenvolvimentos e habilidades - sem os quais não pode haver 

aprendizagem ao longo da vida. 
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