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PROJETO E PARCEIROS 

O projeto “2017-1-TR01-KA204-046225 - Mover para Cima - Aumentar as Habilidades Sociais dos Adultos para 
Melhor Empregabilidade e Sucesso no Trabalho” visa contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais de 
adultos com ocupações de colarinho azul ou rosa. O projeto é financiado pela Agência Nacional Turca. Há 1 
coordenador e 5 parceiros de 5 países no projeto. 
 

Governorship of İstanbul 
O governo de Istambul (GOI), da Turquia, é a autoridade administrativa mais alta da 
cidade, com um número de aproximadamente 300 funcionários públicos e prestando 
serviços em vários campos. O Governo da Índia tem a responsabilidade de 39 Governos 
de Distrito e 24 Direcções Provinciais. Promove uma participação ativa dos governos no 
processo de adesão à UE, governos com liderança efetiva nas províncias relacionadas 
ao uso eficiente dos recursos financeiros da UE. O GOI é a organização candidata neste 

projeto. 
 

IED 
O Institute of Entrepreneurship Development (iED) é uma organização grega 
comprometida com a promoção da inovação e o aprimoramento do espírito 
empreendedor. Ao reconhecer o empreendedorismo como um fator crucial para o 
desenvolvimento e a coesão das sociedades, ele desenvolve pesquisas e está em 
posição de fornecer soluções inovadoras que facilitam o crescimento do 
empreendedorismo saudável e promovem o emprego. As suas atividades baseiam-se 
na premissa de que as empresas e particularmente as PME constituem tradicionalmente 

a espinha dorsal das economias europeias e, portanto, também constituem um fator significativo na tentativa de 
reduzir o desemprego e levar a uma maior prosperidade social. O IED é um dos parceiros deste projeto. 

 
BEST 
O BEST Institute de Formação Profissional Contínua de Qualificação e Treinamento de 
Pessoal Ltd, da Áustria, em suma, o BEST - é um instituto privado que fornece a seus 
clientes suporte eficaz em assuntos relacionados a pessoal há mais de 25 anos, com 
ênfase especial em "Treinamento e treinamento contínuo", bem como em 
"Treinamento e treinamento". No curso de um processo contínuo de desenvolvimento 
adicional, bem como no âmbito de inúmeros projetos e parcerias nacionais e 
internacionais, o BEST gradualmente também se envolveu na abordagem de questões 

de RH que vão além do escopo do desenvolvimento de carreira. O BEST é um dos parceiros deste projeto. 
  

BTF 
Bridging to the Future, do Reino Unido, é uma empresa inovadora que 
desafia e reforma as abordagens existentes de produtividade 
organizacional e individual, criação de empregos, independência 

econômica e sustentabilidade econômica. Bridging to the Future (BTF) tem um histórico formidável em projetar, 
testar e trazer ao mercado uma gama de produtos e métodos altamente inovadores e bem-sucedidos para apoiar 
a criação de empregos, educação e produtividade. No fundo, a empresa acredita na criação de empregos por meio 
de novos negócios, incubação ativa, programas práticos de liderança Operando em escala internacional. O BTF é 
um dos parceiros deste projeto. 
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ISQ 
A ISQ, de Portugal, é uma instituição tecnológica privada, sem fins lucrativos e 
independente, fundada em 1965, atualmente executando operações em mais de 40 
países em todo o mundo (UE, Europa Oriental, África, Américas e Ásia), oferecendo sua 
experiência em inspeções técnicas , assistência técnica para projetos de engenharia, 
serviços de consultoria e atividades de treinamento, apoiada por atividades transversais 
de pesquisa e desenvolvimento e por 16 laboratórios credenciados (por exemplo: testes 
químicos, bio e agro, testes não destrutivos, aeroespacial, etc.). Para essa proposta, o 

ISQ realiza atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P + I), promovendo projetos com parceiros nacionais e 
internacionais, do setor público e privado, visando a contínua inovação de produtos e processos. No que diz 
respeito à atividade de treinamento do ISQ, ele tem uma experiência reconhecida em todas as áreas do ciclo de 
treinamento (análise de necessidades, design, implementação, avaliação), sendo atualmente o segundo maior 
participante em Aprendizagem ao Longo da Vida no PT, incluindo experiência na criação de padrões nacionais ( 
perfis profissionais) referências nacionais de qualidade para o EFP, experiência em e-learning / b-learning, 
aprendizagem e aprendizagem no trabalho, treinamento tecnológico com ECVET, treinamento para inclusão social 
profissional, marketing profissional e marketing social para emprego (incluindo pessoas em desvantagem e NEETS) 
certificação e reconhecimento de conhecimentos e competências. O ISQ é um dos parceiros deste projeto. 

ILMEM 
A Direcção Provincial de Istambul da Educação Nacional, da Turquia, cumpre as 

responsabilidades locais do Ministério da Educação Nacional. Funciona sob o governo 

como um mecanismo de aplicação local. É responsável por todas as atividades 

educacionais e juvenis, administração, abrangendo todas as formas de educação; 

educação formal (pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, escolas técnicas / 

vocacionais) educação não-formal, educação de adultos, treinamento de aprendizagem, 

treinamento em serviço na cidade, Istambul. A diretoria é composta por 1 diretor, 35 vice-diretores, 1029 

funcionários, 5.382 escolas formais, 2.681.800 alunos e 123.494 professores. Nossa organização também 

incorpora 39 diretorias nacionais de educação distrital nos 39 distritos de Istambul. Essas diretorias cumprem os 

deveres e serviços prestados pelo Ministério da Educação Nacional na direção de suas necessidades e são 

responsáveis localmente pela Direção Provincial de Educação Nacional de Istambul. O İLMEM é um dos parceiros 

deste projeto.  
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COMO USAR O MANUAL 
 

 

 

O Manual foi escrito para qualquer pessoa que trabalhe no campo de aprendizagem de adultos que aplique 

abordagens educacionais formais e não formais e esteja disposta a ajudar adultos pouco qualificados a 

desenvolver suas habilidades sociais. 

 

Este manual foi projetado para ser um recurso flexível e amigável para o usuário, para uso em uma ampla 

variedade de contextos. Você pode ser um educador de adultos em qualquer área. Você pode trabalhar com o 

grupo regularmente ou apenas ocasionalmente, em um pequeno grupo local ou com grupos maiores de pessoas 

que não se conhecem bem, por exemplo, em um seminário. Qualquer que seja a sua situação, este manual 

permitirá que você use e adapte as idéias e atividades às suas próprias necessidades e às necessidades das 

pessoas do grupo. 

 

Ao ler este manual, você encontrará as abordagens de aprendizado e ensino de duas maneiras - aprendizado on-

line e sessões presenciais. Vemos a metodologia de bi-aprendizagem como a força deste programa, permitindo 

que os participantes não apenas absorvam as informações, mas também criem a possibilidade de compartilhar o 

que foi aprendido e refletir sobre isso com os colegas. Cada modelo on-line possui uma estrutura clara, incluindo 

a parte teórica sobre o tópico, tarefas de aprendizado prático e discussões entre os participantes. 

 

O manual inclui: 

1. Metodologia - aqui você encontrará informações sobre as teorias da aprendizagem e como isso se encaixa no 

caminho educacional de seus participantes. 

2. Dicas para instrutores de adultos - como organizar a sessão e o que deve ser levado em consideração antes de 

iniciar, durante e após as atividades. 

3. Você encontrará uma coleção de pré e pós-teste para verificar se os participantes estão aprendendo. 

4. Além disso, como anexo, você encontrará a lista de ocupações e habilidades relacionadas a ele. Isso permitirá 

que você dê o melhor aos seus participantes de acordo com suas competências profissionais. 

 

Acreditamos que, com as abordagens de aprendizado que aplicamos à nossa plataforma de aprendizado e 

descritas neste manual, você inspirará muitas pessoas a buscar o caminho para melhorias e desenvolvimento 

pessoal e a fazê-lo de maneira interativa e divertida. 

 

GOOD LUCK! 

 

THE MOVE UP TEAM 
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FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS 

O termo habilidades sociais é definido como as habilidades que usamos para nos comunicar e interagir 

diariamente. Isso inclui comunicação verbal, mas também comunicação não verbal, como gestos, linguagem 

corporal e aparência pessoal. Ter um conjunto aprimorado de habilidades sociais traz muitos benefícios 

comprovados, como melhores relacionamentos, melhor comunicação, maior eficiência, perspectivas de carreira 

avançadas e também um maior senso de felicidade geral. 

Juntamente com as principais habilidades sociais, os humanos também precisam de um forte conjunto de 

habilidades sociais, como trabalho em equipe, organização e confiança. Essas habilidades sociais exigem 

treinamento e aprimoramento para que um trabalhador possa contribuir efetivamente com suas comunidades de 

trabalho e também com a comunidade em que vive. Essas habilidades básicas importantes também contribuem 

para o conjunto de habilidades sociais de uma pessoa e permitem que ela se desenvolva e prospere no mundo 

real. 

Mais importante é que a relação entre empregabilidade e habilidades sociais / pessoais é amplamente 

reconhecida e, consequentemente, não surpreende que elas tenham se tornado uma prioridade na União 

Europeia. De fato, nos últimos anos, tem havido uma ênfase crescente nas habilidades, particularmente no 

treinamento de habilidades, ou seja, nas técnicas usadas no design do treinamento, nos métodos de entrega e 

avaliação. 

A tipologia e a importância das habilidades sociais nos países parceiros que participaram do projeto dependem 

muito do contexto e das necessidades percebidas de indivíduos e organizações. No entanto, existem três 

categorias inter-relacionadas de habilidades sociais que parecem se elevar acima de todas as outras: 

1. habilidades de comunicação, incluindo aspectos diferentes como comunicação oral, conversação, 

2. competências interpessoais, nomeadamente a capacidade de trabalhar em equipa, relacionam-se com pessoas, 

gerem / mediam conflitos, discussões, negociações e negociação e 

3. resolução de problemas. 

Mantendo essas três principais direções de desenvolvimento social e habilidades sociais, preparamos para você 

este manual, a fim de capacitá-lo como um treinador adulto e, portanto, inspirar seus alunos a alcançar seus 

novos objetivos.  
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METODOLOGIA 

 

TEORIA DA ANDRAGOGIA DE M. KNOWLES 

Existe uma diferença entre ensinar crianças e ensinar adultos, tecnicamente denominados "pedagogia" e 

"andragogia", respectivamente. Pedagogia é um termo usado para o processo / estratégia de ensino centrada na 

criança. A Andragogia, por outro lado, é a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender; o termo define uma 

alternativa à pedagogia e refere-se à educação focada no aluno para pessoas de todas as idades. A tabela a seguir 

resume as diferenças básicas entre a andragogia tradicional. 

 

O Move Up Training aplica a abordagem de e-learning e seu conteúdo é baseado na teoria da aprendizagem de 

adultos desenvolvida pelo pai da teoria da Andragogia (aprendizagem de adultos) Malcolm Knowles. A 

compreensão dos princípios-chave da andragogia simplifica o uso dos materiais e fortalece o e-learning. 

Knowles identificou, inicialmente, quatro suposições cruciais sobre as características dos alunos adultos que são 

diferentes das suposições sobre crianças aprendizes nas quais a pedagogia tradicional tem como premissa (Figura 

1). 

As premissas são: 

1. Autoconceito: À medida que a pessoa amadurece, seu autoconceito passa de uma personalidade dependente 

para uma de um ser humano autodirigido. 

2. Experiência: À medida que a pessoa amadurece, ela acumula um reservatório crescente de experiência que se 

torna um recurso crescente para o aprendizado. 

3. Prontidão para aprender. À medida que a pessoa amadurece, sua disposição para aprender torna-se cada vez 

mais orientada para as tarefas de desenvolvimento de seus papéis sociais. 
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4. Orientação para a aprendizagem. À medida que a pessoa amadurece, sua perspectiva de tempo muda de uma 

aplicação de conhecimento adiada para uma aplicação imediata e, consequentemente, sua orientação para a 

aprendizagem muda de uma de centralização no assunto para uma centralizada no problema. 

Mais tarde, ele acrescentou a quinta suposição: 

5. Motivação para aprender: À medida que uma pessoa amadurece, a motivação para aprender é interna. 

 

MOTIVAÇÃO - Certifique-se de que seus alunos adultos entendam o porquê 

Este princípio não se refere apenas a fazer com que os participantes vejam a relevância do treinamento, mas 

também porque cada coisa que você ensina a eles é uma parte importante do aprendizado. Alunos adultos são 

motivados a aprender quando precisam saber. Diga explicitamente aos participantes como o treinamento e as 

atividades individuais serão úteis para eles no trabalho. E no início do treinamento, compartilhe as metas, objetivos 

e agenda claramente definidos para o treinamento. Eles querem saber como a instrução os ajudará e, com 

frequência, fazem as seguintes perguntas: 

• O quê tem pra mim? 

• Por que preciso dessa informação? 

• Como vou me beneficiar com isso? 

• Como posso usá-lo de maneira prática e real no trabalho? 

• Como isso me tornará um trabalhador ou profissional melhor? 

 

INFORMAÇÃO - Os adultos precisam aprender à sua maneira 

 

Existem três estilos gerais de aprendizado para fornecer informações: visual, auditiva e cinestésica ou tátil. 

Picture 1. Pedagogy vs Andragogy 
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Os alunos visuais confiam nas imagens. "Mostre-me", é o lema deles. Você pode se comunicar melhor com eles 

fornecendo folhetos, gráficos, diagramas, ilustrações e escrevendo no quadro branco. 

Os alunos auditivos ouvem atentamente. "Diga-me", é o lema deles. Eles prestarão atenção ao som da sua voz e 

participarão ativamente das discussões. Você pode se comunicar melhor com eles usando histórias, exemplos, 

estudos de caso, dispositivos pneumônicos para ajudá-los a se lembrar de informações, discussões e relatórios orais 

de grupos de trabalho. 

Os alunos cinestésicos ou táteis precisam fazer algo fisicamente para entendê-lo. O lema deles é "Deixe-me fazê-

lo". Eles confiam em seus sentimentos e emoções sobre o que estão aprendendo. Eles preferem atividades, 

dramatizações, jogos de simulação e permitem praticar o que estão aprendendo. 

 

Encontre mais no parágrafo Estilos de aprendizagem. 

MONITORAMENTO - Os participantes se sentem respeitados e incentivados 

Sentir-se respeitado significa que o instrutor reconhece a experiência e o conhecimento atual do aluno adulto e 

cria um ambiente que transmite respeito por todos na sala. Se as pessoas sentem que estão sendo humilhadas, 

apadrinhadas ou mesmo ignoradas, sua energia é desviada do aprendizado para lidar com esses sentimentos. O 

instrutor pode ajudar a promover um clima de aprendizado produtivo e confortável por meio da atitude que ele 

projeta: 

• Mostrar respeito pela individualidade e experiência do aluno 

• Seja sensível ao idioma que você usa, para que os alunos não sejam inadvertidamente ofendidos 

• Esteja aberto a diferentes perspectivas 

• Adote uma atitude solidária e mostre-a  

 

ENGAJAMENTO - Use a Aprendizagem Experimental 

A palavra “experiencial” possui dois significados para o 

professor de alunos adultos: 1) honrar as experiências e 

conhecimentos de vida que um indivíduo traz; e 2) participação 

ativa nas atividades durante a sessão. 

 

O primeiro aspecto desse princípio é aproveitar a riqueza de 

sabedoria e experiência dos participantes sempre que 

apropriado. Isso é feito solicitando aos participantes que 

compartilhem histórias, usando estudos de caso e exercícios de 

solução de problemas 

 

O segundo aspecto pode assumir várias formas. Qualquer atividade que envolva seus alunos torna o aprendizado 

experimental. Isso inclui discussões em pequenos grupos, experimentos, dramatizações, esquetes, construção de 

algo em sua mesa ou mesa, escrita ou desenho de algo específico - atividade de qualquer tipo. As atividades 

também mantêm as pessoas energizadas, especialmente as que envolvem levantar e se movimentar. Mais 

DICIONÁRIO - O que é educação de 

adultos 

“A educação de adultos refere-se a 

qualquer atividade ou programa de 

aprendizado elaborado deliberadamente 

por um agente fornecedor para satisfazer 

qualquer necessidade ou interesse de 

aprendizado que possa ser vivenciado em 

qualquer estágio de sua vida por uma 

pessoa que tenha mais de idade legal e 

cuja atividade principal seja não está mais 

na educação. Seu âmbito, portanto, 

abrange estudos não vocacionais, 

vocacionais, gerais, formais e não formais, 

bem como educação com um objetivo 

social coletivo ”(OCDE, 1977 em Tight, 

2002, 64). 
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importante, a pesquisa mostra que a taxa de retenção de alunos adultos aumenta significativamente quando 

envolvidos no método de aprendizado ativo. 

 

Saiba mais no próximo parágrafo sobre aprendizado experimental. 

APRENDIZAGEM ABORDAGEM NA EDUCAÇÃO DE 

ADULTOS 
As pessoas aprendem, crescem e mudam mesmo na vida adulta. A aprendizagem eficaz de adultos ocorre quando 

as características essenciais de seu modo de aprendizagem são operacionalizadas como princípios que norteiam o 

processo. Existem cinco princípios principais: 

 

R. Os adultos chegam à situação de aprendizagem com um autoconceito bem definido, e seu aprendizado pode ser 

facilitado ajudando-os a desenvolver seu autoconceito. 

 

Se o autoconceito é baixo, o aluno pensa que é incapaz, ignorante, inexperiente e impotente. Isso bloqueia novos 

aprendizados. Esse autoconceito pode ter sido condicionado por circunstâncias adversas, por marginalização e 

exploração. Se o aluno é ajudado a superar esse baixo autoconceito e reconhece que é capaz, tem alguma coisa 

para contribuir e tem potencial para aprender, ele se torna mais aberto ao processo de aprendizado. Da mesma 

forma, um autoconceito irrealisticamente alto também pode bloquear o aprendizado. 

 

B. A aprendizagem de adultos é uma experiência emocional, tanto no sentido de que certas emoções estão 

associadas à aprendizagem, quanto na aprendizagem, que ocorre tanto pelo sentimento quanto pelo pensamento 

ou pela ação. 

 

Todas as mudanças acarretam riscos. Assim, o ato de aprender cria ansiedade, estresse, talvez medo, frustração ou 

desamparo. Isso precisa ser entendido e tratado com sensibilidade, especialmente quando se lida com aqueles que 

nunca frequentaram a escola e estão muito apreensivos com a situação de aprendizagem. Além disso, os 

sentimentos como tais são um importante modo de aprendizado, uma base para o aprendizado e um veículo de 

aprendizado. Evitamos o que nos irrita, ou nos assusta, ou do que desprezamos. Por outro lado, estamos ansiosos 

para descobrir mais, aprender mais sobre as coisas pelas quais temos sentimentos positivos. 

 

C. Os adultos escolhem se querem aprender ou não. 

 

A educação de adultos é volitiva e autônoma. O aprendizado forçado não dura. Os adultos precisam estar 

interessados e prontos antes de aprender alguma coisa. Se vierem de forma não voluntária ou como resultado de 

demandas externas, precisarão de apoio, incentivo e orientação extras. O aprendizado melhora quando a auto-

direcionamento é incentivada, quando os alunos estão envolvidos no planejamento e no monitoramento do 

processo. O interesse pode ser aumentado pelo feedback sobre o progresso na direção desejada do aprendizado. 

 

D. Os adultos aprendem o que pensam ser relevante para suas vidas e seus problemas. 

 

Ao contrário do aprendizado infantil, que é para aplicação adiada, os adultos querem aprender hoje o que podem 

aplicar amanhã. Problemas hipotéticos, ou áreas de conteúdo muito distantes de sua realidade, parecem uma 

"perda de tempo". O aprendizado é mais fácil quando envolve material prático relacionado a preocupações atuais 

ou futuras do aluno. 
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E. Os adultos aprendem com base na experiência. 

 

Os adultos chegam a uma situação de aprendizado com um rico depósito de experiências passadas, que pode ser 

um recurso potencial de aprendizado ou um obstáculo inevitável, pois as experiências passadas determinam como 

um aluno interpreta novas experiências e como ele aprende. Além disso, os adultos igualam experiências consigo 

mesmas, sua compreensão do significado da vida. Desvalorizar ou ignorar a experiência dos adultos equivale a uma 

rejeição pessoal. O compartilhamento de experiências entre alunos e treinadores e a valorização de experiências 

passadas e presentes criam uma prontidão para novas aprendizagens. Os adultos preferem aprender 

"relacionalmente", ou seja, perceber como os fatos se relacionam com a realidade, em vez de memorizá-los. O 

aprendizado eficaz ocorre quando os adultos usam experiências passadas ou presentes para obter uma 

compreensão mais profunda de sua realidade e, assim, se preparam para encontrar novas experiências 

 

APRENDIZAGEM EXPERIENCIAL 

Como você pode ver nos capítulos anteriores, as premissas e os princípios da Knowles estão muito alinhados com 

o aprendizado experimental. Portanto, consideramos essencial fornecer uma breve visão geral do que é a 

aprendizagem experimental e como ela funciona. 

- 

Aprendizagem experiencial - um dos principais elementos da 

educação não formal. A aprendizagem experiencial é um processo 

no qual os participantes adquirem conhecimentos e habilidades 

através de certa experiência e, posteriormente, são capazes de 

usá-los nas atividades diárias. 

O modelo mais conhecido de aprendizagem experiencial foi 

criado por David Kolb. Este modelo consiste em quatro elementos 

principais: experiência concreta, observação e reflexão, formação 

de conceitos abstratos e testes em novas situações. Ele os 

representou no famoso círculo de aprendizado experiencial que envolve (1) experiência concreta seguida por (2) 

observação e experiência seguida por (3) formação de conceitos abstratos seguidos por (4) teste em novas 

situações. É um modelo que aparece repetidamente. 

 

Outra abordagem educacional que deve ser levada em 

consideração é um espaço onde o aprendizado acontece. O 

modelo abaixo analisa os espaços onde os adultos aprendem com 

mais eficiência. Zona de conforto - este é um "lugar" onde as 

pessoas aprendem menos. A zona de conforto é um espaço que 

nos é familiar; conhecemos suas regras e normas. Na zona de 

conforto, podemos pensar no que já sabemos e entendemos. 

Mas o aprendizado real só ocorre quando você sai da zona de 

conforto e dá um passo adiante em direção a espaços 

desconhecidos, novos desafios. Freqüentemente, antes de entrar 

neste espaço, estamos nervosos; duvidamos de nossas 

habilidades e sentimos que teremos que mobilizar muitos de nossos recursos para superar o desafio. É um espaço 

de aprendizado. É também um espaço para testar sua força em novas situações, testar e aplicar novos 

conhecimentos, experimentar, adquirir novas habilidades e melhorar de diferentes maneiras. A zona de pânico 
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existe atrás da zona de aprendizado (desafio). Entramos quando superamos nossos pontos fortes e possibilidades. 

Na zona de pânico, perdemos o controle e tentamos voltar à zona de conforto o mais rápido possível. 

Freqüentemente, tendo vivido o pânico e voltado à zona de conforto, queremos ficar lá por mais tempo antes de 

reunir coragem suficiente para aceitar novos desafios. 

APRENDIZADO MESCLADO 
 

O conteúdo do treinamento é organizado de forma a permitir que o usuário 

personalize seu próprio conteúdo de aprendizado e vincule-o ao campo de 

ocupação. O conteúdo do treinamento Move Up permite usar o método de 

aprendizado combinado e obter o melhor dele, definindo o próprio ritmo 

de aprendizado. 

 

Aprendizagem mista é o conceito que inclui o processo de enquadramento 

do ensino-aprendizagem que incorpora o ensino presencial e o ensino 

apoiado pelas TIC. A aprendizagem combinada inclui instrução direta, 

instrução indireta, ensino colaborativo, aprendizado individualizado e 

assistido por computador 

 

O conteúdo Mover para cima é baseado nos seguintes modos: 

 

a) Ensino presencial 

b) Interação do aluno com o conteúdo do curso 

c) Interação de grupo de pares 

d) Discussão em grupo e troca de idéias 

e) Acessando a biblioteca eletrônica (leitura adicional) 

 

 

APRENDIZADO COOPERATIVO 

A aprendizagem cooperativa é um estilo de aprendizagem 

predominantemente baseado no trabalho em grupo; no entanto, o 

elemento central da aprendizagem é realmente enfatizar a 

interdependência de um indivíduo, enquanto subjacente à importância da responsabilidade pessoal. As tarefas de 

aprendizagem cooperativa são geralmente realizadas por um pequeno grupo de pessoas, trabalhando juntas para 

produzir um resultado semelhante. A tarefa pode ser tão simples quanto resolver um problema matemático de 

várias etapas, ou tão complexa quanto desenvolver um design para um novo tipo de escola. 

Como os indivíduos estão trabalhando juntos ao participar de atividades de aprendizagem cooperativa, todos terão 

uma tarefa diferente a realizar ou um conceito diferente a ser explicado. Uma pessoa também estará usando muitas 

habilidades sociais ao trabalhar com um grupo, melhorando, portanto, suas habilidades sociais desejadas pelos 

empregadores. Quando bem implementado, o aprendizado cooperativo incentiva conquistas, discussões, 

aprendizado ativo, confiança e motivação. As habilidades que as pessoas desenvolvem ao colaborar com outras 

pessoas são diferentes das habilidades desenvolvidas ao trabalhar de forma independente. 

O aprendizado cooperativo é conhecido por ser um método eficaz de aprendizado. Verificou-se que as pessoas que 

se envolvem no aprendizado cooperativo aprendem significativamente mais, lembram-no por mais tempo e 

também desenvolvem melhores habilidades de pensamento crítico do que seus colegas que participam de aulas 

tradicionais nas quais uma pessoa os ensina. 

Definição de Blended learning 

 

A aprendizagem combinada é 

um conceito inovador que 

abrange as vantagens do 

ensino tradicional em sala de 

aula e o aprendizado 

suportado pelas TIC, incluindo 

o aprendizado offline e o 

aprendizado online. Tem 

espaço para aprendizado 

colaborativo; aprendizagem 

construtiva e aprendizagem 

assistida por computador. 

 

Aprendizagem mista é o 

conceito que inclui o processo 

de enquadramento do ensino-

aprendizagem que incorpora o 

ensino presencial e o ensino 

apoiado pelas TIC. A 

aprendizagem combinada 

incorpora instrução direta, 

instrução indireta, ensino 

colaborativo e aprendizado 

assistido por computador 

individualizado. 
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Os pesquisadores também descobriram que a cooperação normalmente resulta em um maior nível acadêmico, em 

um relacionamento mais saudável com colegas / colegas e em uma maior saúde psicológica e auto-estima - de vital 

importância em um mundo onde os problemas mentais estão se tornando mais proeminentes. 
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SEU PAPEL COMO FORMADOR 

 

O que vem primeiro antes de iniciar a preparação para o curso de treinamento direcionado a alunos adultos? A 

resposta é: a compreensão de seu próprio papel como treinador no trabalho com futuros grupos-alvo. Como 

instrutor, é necessário que você se encontre antes de conhecer outros alunos adultos com quem trabalhará. É 

hora de enfrentar todas as dúvidas e convicções, verificar suas ferramentas e reconsiderar a própria abordagem 

em relação ao aprendizado em perspectiva. Mas o que significa exatamente "conheça a si mesmo". 

 

Sugerimos refletir sobre quatro áreas: 

 

1. Conheça a si mesmo como aprendiz 

2. Conheça-se como um facilitador da aprendizagem 

3. Conheça o seu grupo alvo 

4. Conheça seus conceitos e ferramentas 

  

CONHEÇA-SE COMO APRENDIZADO 

 

Os instrutores não precisam esquecer que, sendo 

os organizadores da aprendizagem, são ao mesmo 

tempo aprendizes. Quando você se conhece 

melhor como aluno, leva a uma melhor posição 

para facilitar o treinamento. 

Existem algumas perguntas que podem ajudá-lo 

a se desdobrar como aluno: 

- Como eu prefiro aprender? 

- Sou apaixonado por aprender? 

- O que me ajuda no meu processo de 

aprendizado? 

- O que me bloqueia no meu aprendizado? 

- Quanto me vejo como aprendiz ao longo da 

vida? 

CONHEÇA-SE COMO FORMADOR DE 

APRENDIZAGEM 

 

Antes de iniciar uma atividade com um grupo de 

alunos adultos, você deve pensar em si mesmo 

como um instrutor do processo de aprendizagem. 

Sua principal tarefa é ser um instrutor para ajudar 

o grupo a aumentar a eficácia, melhorando seu 

processo e estrutura. 

Existem algumas perguntas que podem ajudá-lo 

a se desdobrar como treinador: 

- Qual é a minha própria teoria sobre como o 

aprendizado acontece? 

- Quem é responsável pelo aprendizado dos 

adultos? 

- Como crio as condições certas para aprender? 

- Qual é o meu entendimento da competência 

"aprender a aprender"? 

- O que tudo isso significa para o meu papel 

como facilitador da aprendizagem? 
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CONHEÇA O SEU GRUPO ALVO 

 

Os alunos adultos com quem você está 

trabalhando podem não ver o processo de 

aprendizagem como uma aventura de 

aprendizado. Essencialmente, o processo de 

aprendizagem deve capacitar os adultos, 

desenvolvendo seus pontos fortes e habilidades, 

ajudando-os a aumentar sua auto-estima como 

aprendizes. 

Existem algumas perguntas que podem ajudar 

a entender melhor o grupo-alvo: 

- Qual é o histórico do meu grupo-alvo? 

- Eu sei alguma coisa sobre o histórico de 

aprendizado deles? 

- Que preconceitos tenho sobre suas 

habilidades? 

- Preciso fornecer algum tipo de suporte 

aprimorado nesse processo? 

CONHEÇA SEUS CONCEITOS E FERRAMENTAS 

 

Os treinadores devem ser capazes de atravessar o 

mundo das teorias e práticas de aprendizagem e o 

mundo dos adultos. Eles devem estar cientes do 

desenvolvimento de políticas e encontrar maneiras 

apropriadas de conectá-las aos adultos. 

Existem algumas perguntas que podem ajudá-lo 

a conhecer melhor as ferramentas: 

De onde vêm as principais competências para a 

aprendizagem ao longo da vida? 

Quanto eu sei sobre o valor do aprendizado? 

Como posso introduzir esses conceitos de uma 

maneira amigável? 

Quais ferramentas posso usar em diferentes 

estágios do processo de aprendizagem para este 

grupo-alvo? 
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HABILIDADES PARA VOCÊ COMO TREINADOR 

 

Inteligência emocional - é a medida das habilidades de um indivíduo para reconhecer e gerenciar suas emoções e 

as emoções de outras pessoas, individualmente e em grupos. 

 

Empatia - Empatia é, na sua forma mais simples, a consciência dos sentimentos e emoções de outras pessoas. É 

um elemento-chave da Inteligência Emocional, o elo entre o eu e os outros, porque é como nós, como indivíduos, 

entendemos o que os outros estão experimentando como se estivéssemos sentindo por nós mesmos. 

 

Construindo relacionamento - O relacionamento é um estado de entendimento harmonioso com outro indivíduo 

ou grupo que permite uma comunicação maior e mais fácil. Em outras palavras, o relacionamento está se dando 

bem com outra pessoa ou grupo de pessoas, por ter coisas em comum, isso torna o processo de comunicação 

mais fácil e geralmente mais eficaz. 

 

Comunicação - é simplesmente o ato de transferir informações de um lugar para outro, seja vocal (usando voz), 

escrito (usando mídia impressa ou digital, como livros, revistas, sites ou e-mails), visualmente (usando logotipos, 

mapas, gráficos ou gráficos) ou não verbalmente (usando linguagem corporal, gestos e tom e tom da voz). 

 

Ouvir - Ouvir é a chave para toda comunicação eficaz, sem que a capacidade de ouvir com eficiência as 

mensagens sejam facilmente mal compreendidas - a comunicação é interrompida e o remetente da mensagem 

pode facilmente ficar frustrado ou irritado. 

 

Refletindo - como uma extensão das boas habilidades de escuta, você precisa desenvolver a capacidade de 

refletir palavras e sentimentos e esclarecer que os entendeu corretamente. Muitas vezes, é importante que você 

e o orador concordem que o que você entende é uma verdadeira representação do que deveria ser dito. 

 

Esclarecimento - Na comunicação, o esclarecimento envolve oferecer ao orador o significado essencial, como 

entendido pelo ouvinte, do que eles acabaram de dizer. Desse modo, verifique se o entendimento do ouvinte está 

correto e resolva quaisquer áreas de confusão ou mal-entendido. 

 

Questionar - Questionar é a chave para obter mais informações e sem ela as comunicações interpessoais podem 

falhar. O questionamento é fundamental para uma comunicação bem-sucedida - todos fazemos e fazemos 

perguntas quando estamos conversando. 

 

Fornecendo feedback - tanto na vida quanto no trabalho, é importante saber como fornecer feedback a outras 

pessoas, de maneira efetiva e construtiva, sem causar ofensas. 
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Tato e diplomacia - Usar o tato e a diplomacia adequadamente pode levar a um melhor relacionamento com 

outras pessoas e é uma maneira de criar e desenvolver respeito mútuo, o que por sua vez pode levar a resultados 

mais bem-sucedidos e comunicações menos difíceis ou estressantes 
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APRENDENDO ESTILOS 
 

Cada indivíduo tem um estilo de aprendizado preferido e muitos têm vários estilos de aprendizado. Um estilo em 

particular não é melhor que os outros e um estilo preferido não significa que você não pode aprender de outras 

maneiras; é simplesmente o que pode funcionar melhor para processar, aprender e reter informações. Os alunos 

podem se tornar melhores alunos se conhecerem seu estilo de aprendizagem e usarem as respectivas estratégias. 

 

Estilo Visual de Aprendizagem 

Esses alunos precisam ver a linguagem corporal e a expressão facial do professor para entender completamente o 

conteúdo de uma lição. Eles geralmente preferem sentar na frente da sala de aula. Essas pessoas pensam em 

imagens e podem aprender melhor com telas visuais, incluindo: diagramas, livros ilustrados, transparências, vídeos, 

flipcharts, uso de quadros interativos e folhetos. Durante uma aula ou discussões em sala de aula, os alunos visuais 

geralmente preferem fazer anotações detalhadas para absorver as informações. 

 

Estratégias de aprendizado: 

• Destacar pontos importantes no texto; palavras-chave 

• Crie flashcards para informações importantes; ser conciso 

• Limite a quantidade de palavras / informações; permite imagens mentais 

• Converta notas e traduza palavras em símbolos, diagramas e / ou figuras 

• Crie lembretes visuais de informações 

• Pratique transformar os visuais novamente em palavras 

• Código de cores, sublinhado e / ou informações de destaque 

• Seja criativo com gráficos, diagramas, mapas mentais. 

 

Estratégias de ensino: 

• Use mapas, fluxogramas ou redes para organizar o material 

• Destaque e material do código de cores para refletir os principais pontos 

• Escreva cartões de memória para materiais importantes 

• Use diferentes tipos de fonte, estilos e cores 

 

Estilo de Aprendizagem Auditiva 

Essas pessoas aprendem melhor através de lições verbais, discussões, conversando e ouvindo o que os outros têm 

a dizer. Os alunos auditivos interpretam os significados subjacentes da fala ouvindo o tom de voz, tom e velocidade. 

Esses alunos geralmente se beneficiam da leitura do texto e das notas em voz alta e / ou da escuta das notas e 

informações gravadas dos textos. 

 

Estratégias de aprendizado: 

• Trabalhar em grupo ou com um parceiro de estudo; ou seja, discussões: ouvindo, conversando 

• Revise as tarefas e a leitura do texto antes da aula 

• Leia anotações e texto em voz alta 

• Recite informações importantes para lembrar 

• Gravar anotações, informações importantes e palestras; ouvir gravações regularmente 

• Use livros em fita 

• Informações matemáticas / técnicas: 

o Declare o problema em voz alta 

o Pense em um processo ou sequência de etapas: escreva e depois leia em voz alta 

o Discuta perguntas / problemas em um grupo ou com um colega de estudo 
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Estratégias de ensino: 

• Envolva os alunos na conversa sobre o assunto. 

• Pergunte aos alunos sobre o material 

• Peça resumos orais 

• Leia o material para os alunos 

• Use um ritmo para falar sobre material 

 

 

Estilo de aprendizagem de leitura / gravação 

Indivíduos com essa preferência preferem informações exibidas como palavras. A ênfase é colocada nas entradas 

e saídas baseadas em texto, isto é, leitura e escrita em todas as suas formas. As pessoas que gostam dessa maneira 

de aprender adoram trabalhar com PowerPoint, Internet, listas, dicionários etc. 

 

Estratégias de aprendizado: 

• Reescrever notas 

• Leia / revise notas todos os dias 

• Reescreva idéias e princípios em outras palavras 

• Organize diagramas / gráficos em declarações 

• Transforme reações, ações, gráficos etc. em palavras 

• Escreva respostas do exame 

• Pratique com perguntas de múltipla escolha 

• Escreva parágrafos, inícios e finais 

• Escreva listas (a, b, c, 1,2,3,4) 

• Organize as palavras em hierarquias e pontos 

 

Estratégias de ensino: 

• Forneça grandes faixas de texto que incluam informações importantes. 

• Peça aos alunos que façam anotações e copiem anotações. 

• Garanta que os alunos convertam desenhos e diagramas em texto. 

 

Estilo de Aprendizagem Cinestésica 

Os alunos de cinestésica aprendem melhor com as mãos, aprendendo a preferência para ficarem quietos por longos 

períodos. Os alunos de cinestesia podem se distrair com a necessidade de movimento e atividade. 

 

Estratégias de aprendizado: 

• Percorra o material de leitura 

• Mova-se enquanto lê em voz alta ou 

• Grave notas e ouça-as 

• Faça pausas frequentes nos estudos 

• Ouça música enquanto estuda 

• Sente-se na frente da sala de aula 

• Mantenha-se ativamente envolvido na aula: faça anotações, 

• Crie aprendizado prático quando possível: 

o Use modelos, tempo extra no laboratório, visite museus 

• Crie cartões para processos: 

o Código de cores como informações 

o Limitar informações: use palavras-chave, símbolos 

o Organizar em ordem; embaralhe e repita 
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• Digite sobre notas do texto e da classe 

• Crie planilhas, tabelas, gráficos para organizar 

 

Estratégias de ensino: 

• Use papel texturizado e experimente diferentes tamanhos de canetas, papel e lápis. 

• Use dramatizações para dramatizar conceitos. 

• Peça ao aluno que faça anotações 

• Use alguma forma de movimento corporal enquanto recita o material a ser aprendido. 

 



21 
  

APÊNDICE 1 - ATIVIDADES DE GRUPO 
 

Adaptabilidade - QEQ 3 

 

 

O principal objetivo desta atividade é que todos contribuam para definir habilidades de adaptabilidade e discutir 

isso. Para desenvolver essa dinâmica, é necessária uma pequena bola. 

 

 

 

 

 

Step 1
•Cada participante deve dizer uma palavra para definir a adaptabilidade. O 
treinador deve escrever todas as palavras em um quadro branco.

Step 2

•Depois disso, o treinador joga a bolinha para um participante aleatório e faz a 
seguinte pergunta:

•"Por que é importante ter habilidades de adaptabilidade?"

Step 3
•O participante deve responder à pergunta e depois jogar a bola para outro 
colega. Todos os participantes devem dar suas contribuições

•.

Step 4
•No final, o formador deve dar algumas recomendações aos formandos.

• O trainnes deve seguir as instruções do 
treinador:Atividade em grupo



22 
  

Adaptabilidade - QEQ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathy – QEQ 3 

 

O principal objetivo dessa atividade é que todos tenham a possibilidade de se colocar no lugar do outro, porque 

para entender melhor seus comportamentos e sentimentos é essencial para desenvolver a empatia necessária ao 

convívio em grupo. 

 

• O trainnes deve seguir as instruções do 
treinador:Atividade em grupo

O principal objetivo desta atividade é observar as seguintes habilidades: adaptabilidade; auto 

confiança; criatividade; flexibilidade; resistência à frustração e insight. 

Passos: 

- Sob o comando do treinador (através das palmas das mãos), os participantes devem formar 

subgrupos de acordo com o número de palmas. 

Exemplo: 3 palmas (3 pessoas em cada grupo) 

Sai do jogo aqueles que não conseguiram entrar nos grupos. 

No final, o instrutor deve fazer algumas contribuições sobre a importância da adaptabilidade 

no trabalho, transpondo a atividade para a vida profissional 

• Leia as instruções abaixo para a atividade 
sobre como lidar com a empatia.

Atividade em grupo

Dinâmica da 
empatia: coloque-se 

no lugar do outro
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Empathy – EQF 4 

 

 

Que implemente  

Implemente esse exercício em uma sala que possa servir como sala principal e como subespaço. Você pode 
organizar a mesa / cadeiras em um ambiente redondo, onde todos tenham uma boa visão um do outro e 
todos estarão envolvidos no exercício. 

Steps Equipment  

Explique aos participantes o que é trabalhar com um bastão de fala: 
 

Um bastão falante. Pode ser 
qualquer tipo de bastão: um 

Step 1

•Cada participante deve escrever em um pedaço de papel (que ele receberá do 
impulsionador da dinâmica), alguma dificuldade que ele encontra no 
relacionamento interpessoal e que ele não gostaria de expor oralmente em 
qualquer ambiente público.

Step 2

•Todos devem escrever de forma diferente, ou seja, com uma carta que não 
identifique a identidade do autor, bem como, é claro, não identifique no papel. 
Em seguida, o facilitador coleta os papéis entregues e os mistura. Após um 
empate, os papéis são escolhidos pelos participantes da dinâmica, que assumem 
como seus próprios, os problemas escritos ali.

Step 3

•O problema é lido em voz alta e uma solução é proposta. A intenção não é fazer 
perguntas ou debater. Depois de fazer todas as leituras e sugestões de soluções, 
o facilitador deve propor perguntas ao grupo, como: "O outro entendeu o seu 
problema?"; "Como você se sentiu quando viu o problema descrito?"; "Você 
entende o problema do outro?"; e "Como você se sentiu em relação ao grupo?"

• O stick falante é um stick que está sendo usado há 
muito tempo. Com o stick falante, você terá todas as 
perspectivas diferentes na superfície em um grupo. 

Aquele com o bastão de falar pode falar e dá sua 
perspectiva sobre o problema. Os outros estão ouvindo 
e falando apenas se tiverem o bastão falante nas mãos. 

Neste exercício, os participantes os substituirão na 
perspectiva de outras pessoas. Os principais objetivos 

deste exercício são ouvir e respeitar as opiniões uns dos 
outros.

Atividade em grupo

Exercício - “Talking 
Stick”
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• Qual é a sua cultura?Group Activity 1

O bastão de fala está sendo usado há séculos como uma ajuda para os chefes 
da população indígena. Quem segura o graveto é o único que deveria estar 
falando. Espera-se que todos os outros ouçam atentamente, sejam empáticos 
e ativos com a pessoa que está falando. Quando alguém quiser dizer algo, ele 
pode pedir o pau. Mas ele só pode receber o bastão de fala sob uma 
condição: o receptor precisa primeiro resumir o que a pessoa que falou falou. 
Se a pessoa que fala concorda com o resumo e se sente entendida, ela dá a 
palestra. 
 
Mostre o filme do YouTube sobre a palestra de Stephen Covey: 
https://www.youtube.com/watch?v=HUxi-Zc45tA 

microfone real, um bastão 
de madeira simples. 
Qualquer coisa pode servir 
como um bastão de fala, 
desde que seja gerenciável e 
seja fácil para os 
participantes lidar uns com 
os outros 

presente tópicos diferentes que podem ser discutidos e consulte-os sobre 
qual tópico eles querem falar. 
 
• Os jovens são obrigados a passar parte do ensino médio em outro Estado 
Membro 
• Todos os Estados-Membros da UE devem legalizar o casamento gay 
• A UE deve obrigar os Estados-Membros a emitir uma educação mínima 
• A Europa precisa de um presidente eleito diretamente pelo povo 
• Deveria haver um exército europeu 
• Os residentes da UE devem poder trabalhar em qualquer outro país 

 

O treinador tem o bastão falante nas mãos. Se você estiver pronto, mantenha 
o palito no meio do grupo para que os participantes possam conversar com 
ele. Então o diálogo começará. 
 
Certifique-se de que o palito circule várias vezes entre diferentes 
participantes. Após cerca de 30 minutos, você para a discussão. 

 

Pergunte aos participantes após a discussão sobre sua experiência em 
conversar com o bastão de fala. Chegue à conclusão de que se comunicar 
dessa maneira contribui para uma conversa respeitosa entre si. Ele 
transforma a energia negativa em uma energia criativa e formativa que lhe 
dará uma noção do valor da participação de cada indivíduo. 

 

 

Consciência Multicultural - QEQ 3 

 

 

 

 

 

Tente listar todos os grupos culturais dos quais faz parte, levando em consideração os seguintes exemplos (você 

pode adicionar quantos você achar que o descrevem). 

Fatores culturais: 

Religião 

Nacionalidade 

Raça / grupo étnico 

Gênero 

Deficiências 

Experiência parental 

Experiência militar 

Atleta ou não atleta 

Na classe média 
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Passe algum tempo escrevendo seus pensamentos sobre como os diferentes aspectos de sua cultura ou identidade 

(gênero, raça, nacionalidade etc. listados acima) o afetaram em seu trabalho. Por exemplo, escreva como ser 

mulher ou homem facilitou ou dificultou seu trabalho em sua vida. 

Conhecer a nós mesmos e a quem pertencemos, aquilo em que acreditamos, o que valorizamos, que em última 

análise condiciona muitas de nossas ações e escolhas, é um grande passo para estar mais consciente do que torna 

nós e os outros à nossa volta únicos e semelhantes. 

 

• Explique ao grupo que você colocará um post-it com um rótulo (exemplos: gay, asiático, preto, branco, tímido, 

extrovertido, imigrante) na testa de cada aluno, para que o rótulo não fique visível para o usuário e que o outros 

membros não podem dizer o que está escrito nele. Deixe claro que esses rótulos estão sendo atribuídos 

aleatoriamente e não têm nada a ver com os atributos reais dos alunos. 

• A participação é voluntária e qualquer pessoa que preferir não participar diretamente pode simplesmente 

desempenhar o papel de observador. 

• Solicita-se aos alunos que passem 15 minutos conversando entre si sobre "objetivos futuros" (outro tópico geral 

pode ser escolhido, mas este funciona bem para obter respostas aos rótulos). Eles devem circular para conversar 

com várias pessoas diferentes e se tratar de acordo com o atributo rotulado da outra pessoa. Por exemplo, alguém 

chamado "esquecido" pode ser repetidamente lembrado das instruções. 

• Após 15 minutos, volte a reunir a turma e peça aos alunos que deixem seus rótulos por mais algum tempo (se o 

tamanho e os móveis da sala permitirem, é melhor sentar-se em círculo). 

• Peça aos alunos que compartilhem como se sentiram durante o exercício, como foram tratados por outras 

pessoas e como esse tratamento os afetou. Os alunos costumam mencionar seu desconforto não apenas por serem 

estereotipados, mas também por tratar os outros estereotipadamente. 

• Finalmente, diga aos alunos que agora eles podem remover seus rótulos. Em seguida, discuta questões como as 

seguintes: 

- O rótulo foi o que você adivinhou ou ficou surpreso com ele? 

- Quando as pessoas estereotiparam você, você conseguiu ignorá-lo? 

- Você tentou refutar o estereótipo? Se sim, funcionou? 

- Como você se sentiu em relação à pessoa que estava estereotipando você? 

Orientação sexual 

Ocupação 

Estado civil 

Era 

Região geográfica 

Educação 

Aparência 

Na classe trabalhadora 

Definindo experiências de vida 

• Dinâmica de grupo "Caminhada de 
caráter"

Group Activity
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• Entrevista em FlashGroup Dynamic

- Se seu atributo foi positivo (por exemplo, "bom em matemática"), como você se sentiu? 

- Ao estereotipar outras pessoas, quão fácil foi encontrar evidências confirmatórias? 

- Ao estereotipar outros, como você reagiu a evidências não confirmadas? 

Se você começar a reconhecer as maneiras pelas quais você é semelhante aos seus colegas de trabalho, criará 

uma base de entendimento e aceitação que resistirá às vezes tempestuosas em que suas diferenças de opinião, 

abordagem ou necessidades vêm à tona. Confie que vale realmente a pena o investimento, 

 

Consciência Multicultural - QEQ 4 

 

 

 

 

• Divida a classe em duplas. 
• Cada membro do grupo entrevista o outro para conhecer melhor seu 

colega e descobrir o que eles têm em comum (perguntas de exemplo: quais são seus 
hobbies, sonhos e expectativas profissionais, experiência de trabalho, onde 
nasceram ou por que escolheram profissão) e tome nota de pelo menos duas 
características  que eles compartilham com seus colegas. 

• Após dois minutos (um para cada membro do grupo), cada um deve 
compartilhar com a classe o que aprenderam sobre o colega e o que descobriram ter 
em comum. 

• Você achou algo surpreendente / inesperado para você no seu 
colega? Onde há mais diferenças ou semelhanças? Como isso afeta / beneficia a 
produtividade do trabalho? 
 

Solução de problemas com colegas, funcionários - QEQ 3 

 

 

 

 

• Converse em grupo sobre 
um problema global escolhido e 
tente encontrar uma solução 
criativa para ele.

Group Activity 

• Assista ao próximo vídeo e jogue o 
jogo 
https://www.youtube.com/watch?v=
vcph1dUkSjc

Group Activity
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READY TO GET PRATICAL? 

https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf 

 

 

 

https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf 

 

Solução de problemas com colegas, funcionários - QEQ 4 

 

Descrição da atividade do grupo: 

O grupo é obrigado a ocupar um espaço que continua diminuindo ao longo do tempo. Com o passar do tempo, 

seria necessário que a equipe apresentasse idéias mais criativas e estratégicas para durar no espaço cada vez 

menor 

.  

Descrição da atividade do grupo: 

O grupo deve formar uma forma de triângulo. Então, eles devem virar a base e o ápice do triângulo movendo 

apenas três pessoas.

  

• Digite o link a seguir e escolha pelo 
menos dois jogos diferentes para 
jogar em grupo.

Group Activity

• Shrinking VesselGroup activity 1

• Reversing PyramidGroup activity 2

• Human KnotGroup activity 3

https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf
https://www.stenhouse.com/sites/default/files/public/legacy/pdfs/8247ch10.pdf
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Descrição da atividade do grupo: 

Fique em círculo e dê as mãos a duas pessoas que não estão diretamente ao seu lado. Agora que vocês estão 

todos emaranhados, tente desembaraçar em um círculo perfeito sem deixar a mão de ninguém. 

 

Descrição da atividade do grupo: 

Como tarefa final, em pequenos grupos de três ou quatro pessoas inventam uma atividade de solução de 

problemas. 

Senso de Responsabilidade - QEQ 3 

 

 

O principal objetivo dessa atividade é que todos contribuam para definir o senso de responsabilidade e discutir. 

 

• Crie sua própria atividade de 
solução de problemas

Group activity 4

• Por favor, assista ao seguinte vídeo curto. Em 
seguida, o trainnes deve seguir as instruções do 

treinador:

• Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vue8TZ_nYZs

Group Activity 1

https://www.youtube.com/watch?v=Vue8TZ_nYZs
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Senso de Responsabilidade - QEQ 4 

 

O principal objetivo dessa atividade é que todos contribuam para definir os diversos aspectos relacionados à ética 

e à responsabilidade profissional. 

 

 

Step 1

•Cada participante deve dizer uma palavra para definir a 
responsabilidade. O treinador deve escrever todas as palavras em um 
quadro branco.

Step 2

•Depois disso, o treinador deve fazer as seguintes perguntas para discutir:

•"Por que é importante ser uma pessoa responsável?"

•"Você acha que tem algum comportamento que faz você se sentir 
irresponsável?". Se sim, o que você pode fazer para mudar isso?

Step 3
•No final, o treinador deve dar algumas recomendações aos formandos.

• O trainnes deve seguir as instruções do 
treinador:Group Activity
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Social de Responsabilidade - QEQ 3 

 

 

 

O principal objetivo desta atividade é que todos contribuam para definir a responsabilidade social individual e 

discutir isso. 

Step 1
•Cada participante deve escrever em um artigo um aspecto relacionado à Ética e Responsabilidade 

Profissional, como: Honestidade; Integridade; Qualidade do trabalho; Profissionalismo; Disciplina; 
Senso de Responsabilidade ou Trabalho em Equipe.

Step 2
•Os participantes devem ficar em círculo e colocar os papéis no chão, com a face para baixo.

Step 3
•O instrutor pede aos participantes que tirem um papel do chão.

Step 4
•Depois, cada participante deve dar sua opinião sobre o aspecto escrito no papel.

• Por favor, assista ao seguinte vídeo curto. Em 
seguida, o trainnes deve seguir as instruções do 

treinador:

• Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gWff2Ne4v78

Group Activity 1

https://www.youtube.com/watch?v=gWff2Ne4v78
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Social de Responsabilidade - EQF 4 

 

 

O principal objetivo dessa atividade é que todos contribuam para definir os vários princípios fundamentais do 

comportamento socialmente responsável. 

Step 1
•Cada participante deve dizer uma palavra para definir a responsabilidade social. 

O treinador deve escrever todas as palavras em um quadro branco.

Step 2

•Depois disso, o treinador deve colocar as seguintes perguntas para discussão:

•"Por que é importante ter responsabilidade social individual?"

•"Você acha que tem algum comportamento que faz você se sentir socialmente 
responsável?". Se sim, o que você tem?

Step 3
•No final, o formador deve dar algumas recomendações aos formandos.

• O trainnes deve seguir as instruções do 
treinador:Group Activity 1
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Tomando instruções - EQF 3 

 

 

Descrição da atividade do grupo 

Sente o grupo em um círculo. Uma pessoa dará uma instrução para a próxima pessoa, de uma maneira que ninguém 

mais esteja ouvindo. Repita o procedimento até a última pessoa que falará as instruções recebidas. É o mesmo? 

Repita com pessoas diferentes começando e veja as diferenças entre elas. 

• Alguma instrução chegou ao fim de maneira correta? Por quê? 

 

 

 

Step 1

•Cada participante deve escrever em um artigo um princípio fundamental de 
comportamento socialmente responsável, como: Responsabilidade; Transparência; 
Comportamento ético; Respeito pelos interesses das partes interessadas; Respeito pelo 
Estado de Direito; Respeito pelas normas internacionais de comportamento; Respeito 
pelos direitos humanos.

Step 2
•Os participantes devem ficar em círculo e colocar os papéis no chão, com a face para 

baixo.

Step 3
•O instrutor pede aos participantes que tirem um papel do chão.

Step 4
•Depois, cada participante deve dar sua opinião sobre o princípio chave de 

responsabilidade social escrito no papel.

• Um por um, dê uma instrução ao 
grupo e veja se todos estão 
fazendo o mesmo

Group Activity 

• Telefone quebrado da instruçãoGroup Activity
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Tomando instruções - EQF 4 

 

 

 

“Havia um general militar que sabia que não era muito bom em dar instruções. Toda vez que ele precisava dar uma 

instrução, escrevia e passava para outro Capitan para ler e depois explicar para outra pessoa. O general aprendeu 

o que estava faltando ou errou, explicado por suas instruções iniciais e repetia o exercício até que a mensagem 

fosse exatamente o que ele pretendia.After reading this story repeat the General exercise in your group. Come up 

with a context and write an instruction for another person to explain to the group. Re-write the instruction as many 

times as needed in order to convey your message. 

 

 

Assista ao vídeo a seguir e conclua a atividade do grupo:

 

 

 

• Leia a história abaixo e faça o 
exercício seguido

Group Activity 

• Depois de assistir ao vídeo, 
discuta os motivos pelos quais as 
pessoas não seguem as instruções

Group Activity 

https://www.youtube.com/watch?v=K31li5qS4ys
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• Dinâmica de grupo: "Perspectivas 
diferentes"

Group Activity

Trabalho em equipe - QEQ 3 

 

• Divida a turma em duas equipes de 5 elementos. Cada equipe deve sentar em volta de uma mesa. 

• Cada pessoa receberá três pedaços de papelão com diferentes formas geométricas. O objetivo é 

que cada equipe construa 5 quadrados iguais. 

• Nenhum dos elementos da equipe pode se comunicar usando comunicação verbal ou não verbal; 

eles só podem dar e receber peças que outros colegas de equipe lhes dão. 

• Cada participante receberá 3 peças do quebra-cabeça e o exercício terminará quando o objetivo for 

atingido (os 5 membros da equipe completaram seu quadrado) ou após 20 minutos (a duração 

máxima do exercício). 

• Discuta o seguinte com todo o grupo: 

- Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para concluir a tarefa? 

- O que poderia ter funcionado melhor? 

- Que objetivo você tentou alcançar primeiro? (você ou a equipe) 

• Reflita sobre como o exercício mostrou a importância do fluxo de comunicação e como os objetivos 

pessoais podem facilitar ou tornar-se uma barreira para alcançar a meta da equipe. 

 

Trabalho em equipe - QEQ 4 

 

 

 

 

 

 

• Divida a classe em grupos de 4 a 5 membros e distribua diversas imagens, pedindo a cada elemento que escolha 

o que melhor os representa sem tocá-lo. 

• Cada membro também deve escolher uma imagem que, na sua opinião, represente melhor outro membro do 

mesmo grupo. Todos os alunos devem ter uma imagem escolhida por eles mesmos e por um colega. 

• Cada aluno explica a razão de sua escolha e também escuta as razões de seus colegas. 

• Após todas as apresentações em pequenos grupos, discuta com a classe se: a maioria das opções foi igual ou 

diferente para a mesma pessoa; as pessoas aceitaram as escolhas feitas por seus colegas ou as viram desajustadas 

às suas características e personalidade. 

• Reflita sobre o seguinte e discuta: 

• Dinâmica de grupo - "Team Building"Group Activity 
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- Existem diferentes perspectivas possíveis sobre a mesma pessoa ou assunto. 

- Os aspectos que mais valorizamos não são necessariamente aqueles que os outros melhor identificam. 

- Como esse exercício reflete as características do trabalho em equipe? (por exemplo, poder respeitar as opiniões 

de outras pessoas, mesmo se discordarmos; dar e receber críticas construtivas e fornecer feedback autêntico). 

 

Imagine que sua equipe foi designada para organizar uma pesquisa sobre um assunto, mas você não consegue 

concordar em qual aspecto do tópico deve se concentrar. Um de seus colegas, formado nessa área, tem uma 

opinião muito firme sobre o que deve ser estudado. 

Em duas equipes, encene a situação e, considerando as estratégias de gerenciamento de conflitos mencionadas 

acima, lide com o conflito da maneira que você achar melhor. Um dos membros da equipe será o gerente de 

conflitos. 

Compartilhe a experiência com toda a turma, refletindo sobre as principais dificuldades e comparando as 

estratégias utilizadas, expondo os motivos pelos quais essa foi a melhor maneira de solucionar o conflito. 

 

 

Verbal Communication with Colleagues – EQF 3 

 

 

 

 

 

How to change Basic English into Business English  

• Discutir habilidades de 
comunicação apropriadas em 
ambientes difíceis

Group Activity 

• Assista ao vídeo a seguir e crie outros 
exemplos de frases que você pode 
dizer no contexto de trabalho

Group Activity

• Resolvendo problemasGroup Activity

https://www.youtube.com/watch?v=_2ZDNgtAsbw
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Comunicação verbal com colegas - QEQ 4 

 

 

Em grupo, pense nas situações de conflito em que você esteve envolvido (de preferência nas situações do local de 

trabalho) e anote-as em um pedaço de papel ou quadro branco. Crie grupos menores e cada grupo interpreta 

uma situação escrita antes. Após cada representação, o grupo deve contribuir com idéias para uma resolução 

ainda melhor. 

 

“Dê uma olhada nas quinze declarações abaixo. Ao lado de cada afirmação, escreva 0 se raramente ou nunca lhe 

ocorreu dizer isso, 1 se você fizer essa afirmação ocasionalmente e 2 se essa afirmação é típica do seu estilo. 

1. Ao ouvir você dizer como isso te afetou, sinto muito por ter feito isso. 

2. Quero que você me ouça antes de responder. 

• Interpretação de papéisGroup Activity

• Classifique as seguintes frasesGroup Activity
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3. Me desculpe. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. . . 

4. Conte-me mais sobre por que você sente / pensa / vê dessa maneira. 

5. Eu não quis te machucar. O que eu gostaria de poder comunicar é. . . 

6. Gostaria de compensar você / fazer as pazes. 

7. Podemos sentar e conversar sobre algo que está em minha mente? 

8. Estou me sentindo inacabado com a recente conversa entre nós. Podemos conversar sobre isso? 

9. Preciso de um tempo antes de responder a você. 

10. Eu vejo isso de maneira diferente. Posso lhe dizer como eu o vejo? 

11. Eu acho / favor / desejo. . . O que você acha / favor / quer? 

12. Agradeço por você. . . (algo que essa pessoa fez ou disse). 

13. eu quero . . Como isso funciona para você? (Isso é algo que você pode dar?) 

14. Sinto-me infeliz com o que aconteceu. Podemos conversar sobre isso? 

15. Percebo que estou ficando na defensiva. Eu acho que estou sendo acionado. 

Pontuação 

A pontuação mais alta possível é trinta e a mais baixa seria zero. Quanto maior a sua pontuação, maior a 

probabilidade de ter relacionamentos bem-sucedidos. Aqui está um detalhamento do que suas pontuações podem 

significar: 

• 0–9: você provavelmente se sente frustrado nos relacionamentos com mais frequência do que gostaria. 

• 10–15: Você tem grande aptidão para se relacionar e está aberto ao aprendizado. 

• 16–24: Você possui boas habilidades de relacionamento e capacidade de elevar suas habilidades ao nível mais 

alto, se desejar. 

• 25–30: Sua capacidade de relacionamento centrado no presente já está em um nível muito alto. Parabéns! " 

https://www.cu.edu/sites/default/files/Listening-Communication%20Worksheet.pdf 

 

Discuta com todo o grupo o que você aprendeu hoje. Quais estratégias você provavelmente usará no futuro e por 

quê. Quais estratégias seriam difíceis de aplicar em situações da vida real.  

• Discuta quais estratégias 
você aprendeu

Group Activity 
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Gerenciamento de Clientes - QEQ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerenciamento de Clientes - QEQ4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Como preparar uma pesquisaGroup Activity - 1

-Trabalhe em grupo e prepare uma pesquisa com 5 perguntas a serem feitas a um 

voluntário da classe. 

• Seu objetivo é aprender o máximo possível com 5 perguntas. 

• Decida com seus amigos qual pesquisa é mais bem-sucedida e diga o motivo da 

sua escolha. 

• HEARD Group Activity - 1

HEARD é uma técnica desenvolvida pela Disney para lidar com clientes irritados. Dois 

voluntários da turma serão cliente e representante do cliente e o restante da turma 

será juiz para criticá-los. Imagine uma situação (um problema real ou uma situação 

engraçada) e desempenhe os papéis de acordo com as etapas que fluem. 

• Ouvir: ouça toda a história do cliente. 

• Empatia: use frases que transmitam que você entende como o cliente se sente. 

• Peça desculpas: e faça-o efusivamente! 

• Resolver: corrija o problema e, se você não souber como perguntar ao cliente, "Como 

posso corrigir isso?" 

• Diagnosticar: vá para o final do problema para garantir que isso não ocorra 

novamente. 

Dicas: Quando um cliente está chateado ou com raiva, nem sempre é nossa culpa, mas 

é um problema nosso. Usar uma técnica como essa é excelente, pois garante que você 

esteja lidando com todas as reclamações dos clientes de maneira eficaz e consistente. 

Embora seguir isso possa parecer um pouco desajeitado e estranho no início, com a 

prática repetida, será natural que você responda às reclamações dessa maneira. 

Experimente e veja como isso ajuda você10. 
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• Prestando atenção às instruções ao redorGroup Activity

•Criando sua própria instrução de trabalho:Group Activity

Dando instruções - EQF3 

 

 

 

 

-    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         

                                                  - Cada grupo dirá cinco características da instrução. 

 

 

Dando instruções - EQF4 

 

 

 
 
 
 
 
1) Selecione um dos seguintes temas: 

• como cozinhar arroz, 

• como pintar um móvel, 

• como cuidar de uma criança de 6 anos no serviço, 

• como fornecer segurança no seu local de trabalho " 

 

Crie instruções escritas relacionadas ao seu trabalho. 

2) Em seguida, apresente a seus colegas de classe. 

Siga as instruções 

 

- Faça um par. 

- Veja o exemplo de instrução de emergência à 

esquerda. 

- Perceba as características. 

- Preste atenção ao idioma usado. 

- Preste atenção na cor usada. 
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Entrevistando com os outros - EQF3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevistando com os outros - EQF4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha duas equipes (cada equipe é composta por 3 pessoas) da sua classe. 

Deixe essas equipes encontrarem uma estratégia adequada para atrair a atenção 

do restante da classe. Você pode usar as informações neste módulo. Depois que 

eles fizeram sua estratégia, eles tentarão convencê-lo para a entrevista. Cada 

pessoa decidirá livremente em qual equipe ingressar enquanto o porta-voz das 

equipes tenta convencer as pessoas a ingressar em suas equipes para a 

entrevista. No final, a equipe com mais participantes vencerá o jogo. 

• Como atrair pessoas para uma 
pesquisa?

Group Activity 

• Non- Verbal LanguageGroup Activity 

Escreva 9 frases em um quadro que indique uma mudança diferente nas 

emoções, como felicidade, raiva, tristeza, culpa, culpa, surpresa, excitação, 

vergonha, decepção. Escreva o sentimento acima em um pedaço de papel e peça 

a um voluntário que escolha uma das emoções aleatoriamente. Peça a essa 

pessoa que demonstre essa emoção usando linguagem não verbal para as outras 

e deixe que as outras encontrem as frases corretas no quadro. 

- Perdi minha carteira (Tristeza) 

- Eu quebrei o telefone dos meus amigos (culpa) 

- Eu ganho na loteria (Felicidade). Etc. 

Pergunte aos treinadores se eles acham fácil entender as emoções das pessoas 

pelo rosto. Aprenda também a opinião deles sobre os benefícios de ler as 

emoções dos entrevistados. 
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• Realizando suas próprias habilidades de 
customizaçãoGroup Activity

•Criando seu próprio anúncio digital no Google 
Adwords: 'https://ads.google.com/intl/tr_tr/home/'Group Activity

Fazendo clientes - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazendo clientes – EQF4 

 
 
 
 
 
 
 

1. Crie grupos de trabalho com as pessoas dos grupos-alvo. 

Cada grupo deve incluir pelo menos 2 pessoas. 

  

• mecânico de automóveis 

• Vendedor de porta em porta 

 

2. Dê a eles 15 minutos para criar seu próprio anúncio digital. 

3.Eles clicam no site relacionado (dado de cabeça para baixo). 

4.Eles selecionam as opções adequadas para si e criam seu anúncio. 

5. Depois, eles compartilham como planejaram. 

 

  

Siga as instruções 
 
- Pense no seu próprio negócio. 
- Como você faz seus clientes? 
- Quais estratégias ou métodos mencionados no vídeo você usa? 
- Dê exemplos relacionados às suas experiências. 
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Comunicação por telefone com clientes - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação por telefone com clientes – EQF4 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo desta atividade é melhorar suas habilidades de retenção e transferência de 

chamadas. Este jogo de dramatização requer 45 minutos. 

- Trabalhe em um grupo de quatro. Escolha um chamador, um destinatário e uma pessoa para 

quem será transferido. O restante será o segundo interlocutor com uma atitude negativa. 

- O receptor tentará transferir a chamada para a pessoa. Ele / ela deve usar uma atitude positiva 

e seguir as regras mencionadas no conteúdo. 

-O destinatário atenderá a chamada do interlocutor negativo. Ele / ela deve usar uma atitude 

positiva e seguir as regras mencionadas no conteúdo, mantendo a calma. 

• Coletando informaçãoGroup Activity - 1

O objetivo desta atividade é ensinar a seus alunos a importância de coletar informações sobre a 

pessoa para quem eles vão ligar. Isso permitirá que eles se sintam mais relaxados e também a 

conversa será mais amigável. 

• Encontre 4 voluntários da turma e divida os demais alunos em dois grupos (vermelho e branco). 

Dois dos voluntários fornecerão suas informações (como: nome, profissão, idade, equipe de apoio 

e algumas informações extras) aos grupos. Um voluntário para o vermelho, outro voluntário para o 

grupo branco. Os dois voluntários restantes não devem fornecer nenhuma informação. O grupo 

vermelho preparará algumas frases e perguntas de diálogo (por exemplo, sua equipe venceu a 

partida ontem, você assistiu?) Usando as informações do voluntário. O grupo branco fará o mesmo 

com o outro voluntário. Em seguida, encontre um representante para cada grupo e inicie a conversa 

com dois voluntários que compartilharam suas informações. Finalmente, deixe os representantes 

iniciarem uma conversa com dois voluntários restantes que não compartilharam nenhuma 

informação. 

Pergunte aos representantes como eles se sentem sobre cada conversa. Eles se sentiram mais 

relaxados com o voluntário que compartilhou informações? Por quê? Que mais informações são 

necessárias para melhorar a conversa? 

No final da atividade, espera-se que os participantes entendam a importância de coletar 

informações antes de fazer a chamada. 
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• Siga as instruçõesGroup Activity

 

Dando um feedback positivo - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando ani dea - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentando ani dea – EQF4 

 

 

 

 

- Pense em uma experiência passada quando você recebeu um feedback positivo 

de alguém. 

 

- Descreva a situação que você experimentou e fale sobre seus sentimentos 

 

- Discuta com seus amigos como você se sentiria se receber um feedback 

negativo. 

• Trabalhe em um grupo de 3 ou 4 e prepare uma apresentação verbal em um esboço 

imaginário da construção. Selecione uma pessoa para apresentá-la a outros grupos. 

• Deixe os outros grupos criticarem sua apresentação e desenvolva-a de acordo com esses 

feedbacks com seus grupos. 

• Você acha útil aprender as idéias e feedbacks das pessoas para uma apresentação real? 

- - Seu treinador dará a um voluntário um papel com fotos. 

- - Você fará perguntas Sim / Não para se voluntariar, a fim de descobrir o objeto e seus 

lugares no papel e desenhar a figura em um papel. 

- - Após 10 minutos, observe a imagem real e compare-a com a sua e a original. 

• Importância do visual.Group Activity - 1
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• Prestando atenção ao exemplo da ata.Group Activity

•Mantendo registros por aplicativos:Group Activity

Mantendo registros para reuniões e entrevistas - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantendo registros para reuniões e entrevistas – EQF4 

 
 
 
 
 
 
 

1) Crie 3 grupos com os alunos 

2) O grupo 1 é responsável pelo Evernote, o grupo 2 pelo Microsoft One Note e o grupo 3 pelo Google Keep 

3) Todos os grupos são responsáveis por criar seus próprios registros digitais com a amostra de minutos. 

(Https://drive.google.com/drive/folders/1MxrDBZ8FLU3TP-JM5oM5fW7yh5qPfzqD?ogsrc=32) 

 

4) Todos os grupos recriam seus próprios minutos de reunião digital. 

5) Apresentam sua própria tarefa a outros grupos. 

6) Eles também comparam seus próprios registros digitais com os escritos. 

7) Eles apresentam prós e contras fornecidos pelos aplicativos durante a preparação. 

 

 

 
 

 

 

Siga as instruções 
- Aqui está um exemplo de uma amostra de minutos. 
https://drive.google.com/file/d/1GV8jkhA8qcom8daKGcvXgB_GcIEgDUtZ/view?usp=sharing 

 
- Crie 2 grupos de pelo menos 2 pessoas. 
- Os alunos leem a amostra minuciosa. 
- Faça as seguintes perguntas: 
Por que os minutos foram guardados? 
A ata fornece as informações necessárias? 
Os minutos são mantidos bem? 
Se você fosse quem mantinha os minutos, o que mais você acrescentaria ou omitiria? 
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•Criando sua própria solução para problemas em um 
grupo: 'https://www.huddle.com/blog/team-
building-activities/'

Group Activity

Organização da equipe - EQF3 

 

 

 

- Siga as instruções 
-  
- - Selecione um líder do grupo 
- - Faça pares com o resto. 
- - O líder faz uma pergunta: 'Se você pudesse fazer apenas uma pergunta para descobrir a adequação 

de uma pessoa para o seu trabalho (metalúrgico, artesão, artesão, ajudante de eletricista, reparador 
de capô de carro, manutenção de HVAC, estaleiros, cozinheiro), qual seria o seu pergunta ser? 

- - Esse quebra-gelo não só faz os colegas conversarem, mas também os faz trabalharem juntos. É bem 
simples: o líder decide a situação à qual a pergunta se refere. Exemplos de situações incluem babá, 
liderança da empresa ou casamento. Após associar os participantes às equipes, o líder fará a seguinte 
pergunta: se você pudesse fazer apenas uma pergunta para descobrir a adequação de uma pessoa 
(insira o tópico aqui), qual seria sua pergunta? Isso significa que cada pessoa em uma equipe de duas 
pessoas apresentaria uma pergunta que os ajudaria a descobrir se seu trabalho era ou não adequado 
à sua personalidade. Se o tópico estivesse cozinhando, etc., cada membro da equipe teria que formular 
apenas uma pergunta cuja resposta os ajudasse a determinar se a pessoa era adequada ou não para 
cozinhar, etc. Essa atividade de quebra de gelo também pode se confundir com a emissão de uma 
situação. para todo o grupo ou alocando uma situação diferente para cada membro da equipe ou par 
para trabalhar. Dependendo da situação escolhida, a atividade pode ser muito divertida, mas também 
pode demonstrar que questões cruciais devem ser desenvolvidas adequadamente. 

 

 

Organização da equipe - EQF4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Crie grupos de trabalho com as pessoas dos grupos-alvo: 

  

• Metalúrgico 

• Artesão de artes metálicas 

• ajudante eletricista 

• Reparador de capô de carro 

• manutenção HVAC 

• Trabalhadores de estaleiros 

• Cozinhar 

 

2) Eles pensam em um problema que experimentam com muita frequência. 

• Atividade de uma pergunta 
'https://www.huddle.com/blog/team-building-

activities/'
Group Activity
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3) Eles tentam resolver uma solução para este problema. 

4) Eles pesquisam pessoas que querem trabalhar para resolver o problema e contribuir. 

5) Eles tentam criar seus próprios grupos de trabalho. 

6) Cada grupo deve incluir pelo menos 2 pessoas. 

7) Eles colaboram, distribuem as tarefas e planejam o caminho para a solução. 

8) Eles apresentam sua solução para os outros. 

Tolerância - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerância - EQF4 

 

 

 

 

 
Visite https://drive.google.com/open?id=1VeErbvRsVrfOBeqmhdptOw27HXUm426C 2 para uma apresentação de 

slides, incluindo uma amostra "Valores para tolerância".  

https://www.youtube.com/watch?v=FrjQrXc80cY 

- O que torna essas duas criaturas diferentes 

- Você realmente acha que essa diferença é importante? 

- Você tem exemplos diários que o deixaram desconfortável de maneira semelhante? 

- O que você sugere e quando essas duas criaturas? 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e 
discuta os resultadosGroup Activity

• Como criar um clima de 
tolerância

Group Activity
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Habilidade de trabalho orientada para o cliente - EQF4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução de disputas - EQF3 

• Trabalhe em diferentes grupos. Cada grupo deve ocupar um lugar diferente na sala. 

• Cada equipe escreve “disputa” em um papel e “resolução” em outro e os cola na parede perto do local de seus 

grupos 

• Decida com seus amigos quais etapas são necessárias para obter uma “resolução” de uma “disputa” e depois 

escreva-as nas folhas de “disputa” e “resolução” usando papéis separados. 

• Teste suas etapas com uma atividade de disputa. 

Discussão: Quais são os benefícios de definir as etapas antecipadamente para resolver a disputa? Qual é o último 

passo antes da resolução? O que devemos fazer para lembrar essas etapas durante a disputa? 

 

Antes de responder, ouça o final da objeção: Os clientes mais irritados são os que 

sentem que seus problemas não estão sendo ouvidos. Ouça o final da objeção 

fazendo anotações. 

Avalie o fenômeno com grande angular: depois de focar na totalidade do evento, 

diagnostique o problema. Eventos podem estar relacionados entre si. 

Faça o raciocínio necessário: Aprenda todos os aspectos do incidente e decida a 

resposta depois de receber as informações necessárias. 

Responda à objeção: Responda ao objetivo de maneira calma e aberta. 

Avalie se a resposta atende à expectativa: Você pode perguntar "Isso foi útil?" ou 

você pode entender do comportamento do cliente. 

 

• Descubra as etapas da resoluçãoGroup Activity 

• Usando as etapas a seguir, você pode receber uma 
objeção dos clientes com a técnica de 

interpretação de papéis. Abaixo estão as etapas 
necessárias.

Group Activity 
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 Flexibilidade– EQF3 

https://study.com/academy/lesson/job-flexibility-in-the-workplace.html#/lesson 

 

Flexibilidade– EQF4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Por favor, assista ao seguinte vídeo curtoGroup Activity

• Como criar um clima de ambiente 
de trabalho flexível

Group Activity

Como criar um clima de ambiente de trabalho flexível: Os objetivos desta atividade 

são definir o princípio da flexibilidade e criar um modelo para o comportamento 

apropriado. Descrição da atividade 

N Comece com quatro grupos de classe e faça as seguintes perguntas a cada grupo 

G1: O que você precisa para lidar com a falta de apoio no trabalho? 

G2: O que você precisa fazer para desenvolver habilidades de comunicação? 

G3: Quais valores são necessários para a flexibilidade? 

G4: Quais valores são necessários para a colaboração? 

Peça aos grupos que apresentem suas descobertas para toda a classe. 

-Escreva o seguinte no quadro e discuta com a classe 

https://study.com/academy/lesson/job-flexibility-in-the-workplace.html#/lesson
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Humor - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor – EQF4 

 

Por que a surpresa sempre vem no final de sua piada ou história? 

o Para fazer seus amigos permanecerem por mais tempo. 

o Para que eles não riam até o fim. 

o Para que você possa exagerar mais. 

Como escrever uma lista de tarefas realmente o torna mais engraçado? 

o Ajudará você a organizar seus pensamentos. 

o Você pode escrever as frases de impacto para as quais precisa encontrar piadas. 

o Você pode planejar coisas divertidas para fazer. 

o Você pode reduzir o estresse em sua vida mantendo-se organizado. 

 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e 
discuta os resultadosGroup Activity

https://www.youtube.com/watch?v=MdZAMSyn_As 

- Você realmente acha que é difícil ter humor importante? 

- O humor é ruim? 

- O humor é algo obrigatório? 

- Você tem exemplos diários que o deixaram desconfortável de maneira 

semelhante? 

- O humor é uma habilidade? 

• Leia as instruções acima para a 
atividade sobre como lidar com o 

conflito.
Group Activity -
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• Role PlayGroup Activity

 
 

Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Se ele / ela gosta por causa do que você disse. 

- Você acha esta atividade útil para se comunicar com as pessoas ao seu redor? 

Fazendo contato on-line - EQF3 

 

 

 

 

Trabalhe em grupo de pelo menos duas pessoas. Imagine que você iniciou um novo negócio como uma 

pizzaria ou vs. Você deseja alcançar mais e mais pessoas todos os dias e deseja usar ferramentas on-line 

para isso. Faça um plano de como usar as ferramentas de comunicação online para fazer contatos e 

fazer anotações. 

Fazendo contato on-line – EQF4 

Em grupos, tente maneiras diferentes de fazer contatos e comunicação online. Pratique os que você 

nunca usou antes. Por exemplo, se você nunca usou o SKYPE antes de experimentá-lo. Registre-o e use 

seus recursos com seus amigos do grupo. Experimente pelo menos três ferramentas como essa entre as 

que você não possui.  

Step 1
• Apresente a questão de que você encontra 

senso de humor de maneira calma

Step 2
• Expresse sua opinião com motivos

Step 3
• Negocie quais consideram e respeitam suas 

diferenças

• Pratique novas maneirasGroup Activity
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Motivar os outros - EQF3 

 

Faça uma lista de três a cinco coisas que motivam cada um dos membros da sua equipe 

Motivar os outros – EQF4 

 

  

 

 

 

  

  

Step 1
• Apresente a questão em que você encontra 

motivação em sua vida

Step 2
• Expresse sua opinião com motivos

Step 3
• Negocie quais consideram e respeitam suas 

diferenças

• Leia a lista de motivação e discuta 
https://managementhelp.org/leading

people/motivation-checklist.htm
Group Activity

• Leia a lista de motivação e discuta 
https://managementhelp.org/leading

people/motivation-checklist.htm
Group Activity
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• Defina as desvantagens 
e vantagens das comunicações 
escritas.

Group Activity

Educação - EQF4 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação escrita - EQF3 

 

 

 

 

 

Esta é uma atividade para incentivar os alunos a discutir as vantagens e desvantagens da comunicação escrita. 

Divida 2 grupos. Um dos grupos encontra as vantagens e o outro encontra as desvantagens da comunicação escrita 

quando geralmente vivemos em nossa vida. 

 

Comunicação escrita – EQF4 

 

 

 

 

 

 

Relatórios por escrito – EQF4 

• Assista ao vídeo no link e siga as instruções 
abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=x5KFZA
B74_w

Group Work

1- Componha um grupo de pelo menos duas pessoas. 

2- Faça uma lista das expressões úteis que são importantes para serem educadas 

ao telefone quando você estiver no trabalho. 

3- Prepare pelo menos três dramatizações de situações da vida real e tente ser o 

mais educado possível, usando as expressões que você listou. 

4- Discuta com seus amigos como você se sentiu no final. 

• Assista e discuta as mesmas situações para 
comunicação por escrito

• https://www.youtube.com/watch?v=ixSUBl
1WNxk

Group Activity
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o o Prepare o relatório de produção de janeiro de 2019 da entidade X. 

o o Prepare um relatório sobre as atividades de relações públicas de 2019 da entidade 

X. 

o o Prepare um relatório sobre um tópico que você definirá sobre seu próprio local de 

trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO: Os “sim” que você marcou na sua atividade prática revelam as habilidades que você adquiriu. Repita 

as atividades relevantes para os seus "Não". 

  

Nesta atividade, verifique as habilidades que você adquiriu com os comportamentos listados 

abaixo nas caixas Sim e Não. 

Critérios de Avaliação  Sim  Não 

Você identificou os problemas a serem relatados?   

Você determinou o tipo de relatório a escrever?   

Você preparou as ferramentas de escrita necessárias?   

Você compilou completamente os dados necessários?   

Você seguiu as etapas de preparação do relatório?   

Você seguiu os métodos de elaboração de relatórios?   

Você já considerou o leitor?   

Você escolheu o idioma da expressão direta?   

Você deixou as definições claras?   

Você mencionou o resultado no início do relatório?   

• Forme um grupo de pelo menos 2 pessoas.

• Prepare um exemplo de relatório escolhendo 
um dos tópicos abaixo.

Group Work
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• O que é workethic para vocêGroup Activity 2

• Definição de escuta ativa
Tarefa

1

• Demonstrando más habilidades 
de escuta

Tarefa

2

Ética no trabalho - EQF3 

 

 

 

 

Defina ética e ética de trabalho para seu amigo e ouça sua definição. Compara-os. 

 

Escuta ativa EQF3 

 

 

 

 

 

• • Defina a escuta ativa com suas próprias palavras  

 

 

 

 

Peça a alguém para falar sobre o que ele / ela fez no fim de semana. 

Quando eles começarem a falar, você começará a escutar 

habilidades (olhar para outra coisa, interromper, evitar o contato visual, parecer entediado, 

toque nos localizadores em algo etc.). Como você acha os sentimentos deles 

mudou? 

 

 

 

 

 

 

No final da conversa, pergunte ao orador como ele se sentiu enquanto conversavam? Que habilidades de 

escuta, boas ou más, eles observaram? Escreva-as no quadro, separando as habilidades verbais e não 

verbais.  

Habilidades verbais 
Non Habilidades 

verbais 
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Você pode usar um gráfico t (veja abaixo). 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=tbQWpx-H0ms 

- - Você acha que o professor gerencia bem a situação do aluno? 

- - Quais habilidades de escuta ativa você pode perceber na conversa entre o professor e o aluno? Escreva-

os. 

- - Quais características você pode notar na audição passiva? 

- - Você consegue reconhecer os sentimentos do ouvinte e do interlocutor? 

- - Se você estivesse na posição de professor, como se comportaria em relação a esse aluno, a fim de ajudá-

lo a entender o uso da escuta ativa? 

 

 

 

 

Imagine que você está em um local de trabalho com seus colegas. Para ajudar um ao outro a praticar a escuta 

ativa e aumentar a formação de equipes, tente realizar esse tipo de atividade. Pode ser uma atividade em pares 

ou em dois grupos. 

 

 Peça a cada participante que coloque algo na frente deles (por exemplo, uma moeda, uma caneta, um caderno 

etc.). Em seguida, desafie-os a começar perguntando a você (ou ao parceiro) uma pergunta em aberto (o que, 

onde, quando, por que, como). Quando receberem a resposta, deverão acompanhar mais três perguntas. Se 

tiverem sucesso, ganham pontos. Se eles fizerem uma pergunta fechada que não faz sentido ou não permite que 

a conversa continue, eles perdem seus pontos. 

 

Através da implementação desta atividade, eles descobrirão que, somente ouvindo ativamente as respostas, eles 

poderão acompanhar o questionamento aberto. Eles entenderão que, prestando atenção a todas as palavras que 

o orador diz, você poderá pegar uma palavra importante e encontrar um caminho para fazer uma nova pergunta 

relevante. 

 

Se você quiser torná-lo ainda mais desafiador e rápido, você pode adicionar a pressão do tempo. Por exemplo, 

eles terão apenas 5 minutos para entender exatamente o significado dessa coisa ou o motivo pelo qual seu 

parceiro tem essa coisa etc. 

• Assista ao vídeo a seguir e 
compartilhe sua opinião sobre as 

seguintes perguntas
Group Activity

• Leia as instruções da atividade e tente 
responder o mais rápido possível.Group Activity - 2
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• Conhecendo um ao 
outroTarefa 1

 

Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Se eles acharam suas perguntas relevantes. 

- Se você achou esta atividade útil para ajudá-lo na comunicação interpessoal? 

Audição ativa - EQF4 

Muitas pessoas não parecem estar cientes das expressões que fazem, que podem reforçar ou prejudicar o que 

estão dizendo, ou podem dar sinais errados para aqueles que estão ouvindo. 

Siga as etapas fornecidas aqui, para implementar a atividade: 

• Divida seus empregadores em duas equipes. 

• Dê a cada equipe um conjunto de cartas com uma emoção. 

• Peça a um participante da equipe que interprete a emoção no cartão até que a equipe adivinhe corretamente. 

Troque e faça com que a outra equipe represente seu cartão. Eles devem fazer as perguntas certas e observar os 

participantes que atuam a emoção, a fim de descobrir o que ele está descrevendo. 

• Alterne entre oportunidades para que cada membro do grupo tenha a chance de agir. 

• Torne-o competitivo. Conceda pontos e atribua prazos curtos, como um ou dois minutos, para o grupo adivinhar 

a emoção. 

 

 

 

 

 A atividade a seguir ajuda os empregadores a fornecer uma escuta mais ativa no ambiente de trabalho: 

 • Um empregador incapaz de ouvir o que seus funcionários estão dizendo a eles provavelmente não é um 

gerente eficaz. Saber ouvir o que as pessoas estão realmente dizendo, em vez de ouvir apenas o que você 

quer ouvir, é fundamental para uma comunicação eficaz. 
 • Interpretação de papéis: uma maneira interativa de aprender sobre seus próprios pensamentos quando 

se trata de ouvir e interagir com outras pessoas. Interpretação de papéis, é sobre mudar seu papel com o 

seu colega. Por exemplo, os funcionários podem ser os gerentes e os gerentes podem ser funcionários. 

Com isso, uma pessoa com habilidades de escuta inferiores pode se tornar mais consciente de como isso é 

frustrante para os outros quando eles estão tentando se comunicar. O assunto para a interpretação de 

papéis pode variar de material relacionado a negócios a assuntos mais pessoais ou de bom humor.2 

 

 

• Como aumentar a escuta ativa no 
local de trabalho

Group Activity
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• Benefícios da linguagem 
corporal

Tarefa

Linguagem corporal - - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tente se lembrar de um momento em sua vida profissional em que entendeu completamente 

- Alguém através da linguagem corporal. Por favor, anote seus pensamentos sobre 

- o conhecimento da linguagem corporal. 

-  

- - Como seus pensamentos mudaram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes  Depois 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-eC2QQ-nSM 

- Você realmente acha que esses sinais são importantes? 

- Você tem exemplos diários que fizeram você se sentir desconfortável de maneira semelhante? 

 

 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e 
discuta os seguintesGroup Activity
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Imagine que você está conhecendo seu colega / gerente / empregador pela primeira vez. Convide dois 

empregadores para a frente no local de trabalho para interpretar seus personagens. Peça a outro funcionário que 

crie uma situação em que os personagens discutam algo sobre o trabalho (ou seja, horário de trabalho, situação, 

ambiente, tarefas etc.). Em seguida, faça com que cada empregador gaste 30 segundos, fornecendo uma visão geral 

de seu caráter ao público dos outros funcionários. Os colegas passarão dois minutos interpretando e concentrando-

se no diálogo e na linguagem corporal. 

 
 

 
 

Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Se o diálogo e a linguagem corporal pareciam autênticos para os personagens. 

- Você considera esta atividade útil para entender a linguagem corporal? 

 

Linguagem corporal - EQF4 

 

Step 1
• Apresente o problema que você encontra na 

linguagem corporal

Step 2
• Expresse sua opinião e justifique

Step 3
• Negocie quais consideram e respeitam suas 

diferenças

• Leia as instruções a seguir para a 
atividadeGroup Activity - 2

• Como usar a linguagem corporal em 
um ambiente de trabalho?

Group Activity
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• Benefícios da comunicação com 
colegas

Assignment

2

Escolha uma emoção e incorpore-a da maneira mais completa possível em sua linguagem corporal. Esteja ciente 

disso o máximo que puder - postura, ritmo de movimento, escala de movimento, velocidade, expressão facial, ritmo 

da respiração, tonalidade vocal, ritmo e volume, etc. 

Agora interaja com um colega com essa linguagem corporal. Em seguida, faça a mesma coisa com uma emoção 

diferente e interaja com a mesma pessoa ou outra pessoa. Preste atenção ao quanto você influencia as emoções 

do outro. 

Tente usar emoções relacionadas ao local de trabalho, por exemplo, que seu chefe está realmente zangado com 

uma tarefa porque você não a implementou corretamente ou uma emoção relacionada à satisfação que você tem 

porque conseguiu algo bom para sua posição etc. 

Além disso, da próxima vez que você quiser sentir uma certa emoção - entusiasmo em uma entrevista de emprego, 

simpatia em um evento de networking, calma durante um conflito, etc. - reserve um momento para incorporar essa 

emoção. 1 

Discuta em grupos sobre como você pode usar a linguagem corporal no ambiente de trabalho, especialmente 

durante uma entrevista, que é a impressão mais importante. 

Comunicação com colegas - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

Tente se lembrar de um momento em sua vida profissional que você queria se comunicar com um colega de 

trabalho, mas o ambiente não estava permitindo a comunicação. Além disso, tente se lembrar de um momento 

em sua vida profissional em que você queria comunicar um colega de trabalho com um ambiente amigável e 

conseguiu expressar sua opinião livremente. 

Anote seus sentimentos antes e depois de se comunicar com seus colegas. 

- Como seus sentimentos mudaram? 

-  Você acredita que a comunicação com os colegas se beneficia? 

 

 

 

 

 

 

 

Antes  Depois 
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Divida seus funcionários em dois grupos / equipes iguais. Uma pessoa de cada equipe sai da sala por um minuto e 

pensa em um objeto de negócios (qualquer objeto de negócios comum que possa ser encontrado em qualquer 

escritório). Quando cada pessoa retorna à sua equipe, é tarefa da equipe fazer perguntas fechadas apenas para 

tentar descobrir qual é o objeto. Se necessário, explique que as perguntas fechadas são aquelas que podem ser 

respondidas com sim ou não. Quando qualquer equipe encontra o objeto, isso significa que eles venceram nesta 

rodada. E eles podem ir para outra rodada. 

As perguntas abertas são uma excelente maneira de economizar tempo e energia e ajudam a obter as informações 

necessárias rapidamente, no entanto, perguntas fechadas também podem ser muito úteis em alguns casos para 

confirmar sua compreensão ou ajudar a controlar a conversa com uma pessoa muito faladora. /cliente. 

Por meio dessa atividade, os empregadores terão que se comunicar rapidamente e com entendimento mútuo, a 

fim de atingir a meta que é encontrar o objeto, mais rapidamente que a outra equipe. Conseguindo isso primeiro, 

mostrará a importância de uma comunicação qualitativa e, além disso, indicará a importância da comunicação 

direta.5 

Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Se ele / ela encontrou as perguntas relacionadas ao objeto. 

- Você acha esta atividade útil para melhorar a comunicação? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gn7IRWikV8Q 

- O que causa falta de comunicação dentro e fora do escritório? 

- Você acha que a comunicação é importante? 

- Você tem exemplos semelhantes que você achava que havia falta de comunicação em seu local de trabalho? 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e 
discuta os seguintesGroup Activity

• Leia as instruções acima para a atividade 
que ajudará a melhorar sua comunicação 

com seus colegas.
Group Activity - 2
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Comunicação com colegas - EQF4 

        

O que você acha? Você gostou do jeito que a conversa aconteceu?   

     

O jogo requer apenas uma fita adesiva / filme ou corda. 

Divida o grupo em equipes e amarre-os com fita ou fita para que eles se unam em seus movimentos. O objetivo 
deles é chegar do ponto A ao ponto B. 

Dê a eles algum tempo antes de começar, para se comunicar com sua equipe e decidir sobre qual estratégia eles 
devem seguir para alcançar o Ponto B mais rapidamente do que os outros. 

Em seguida, deixe suas equipes correrem e acompanhe o horário de término. Quando todas as equipes estiverem 
cientes de seu tempo de chegada, dê a elas a oportunidade de reestruturar sua próxima tentativa, a fim de superar 
a pontuação anterior. Repita esse processo quantas vezes quiser até que as equipes alcancem seus melhores 
momentos! Você também pode alterar os jogadores da equipe para que todos os colegas joguem com todos. 

Assista ao vídeo a seguir, para entender melhor por que a comunicação é importante no local de trabalho. 

Vídeo: 

https://study.com/academy/lesson/why-communication-matters-in-the-workplace.html 

Sensibilização para as deficiências - EQF3 

 

 

- Tente se lembrar de um momento em sua vida profissional ou pessoal que você testemunhou de 

alguém discriminar uma pessoa com deficiência. Por favor, anote seus sentimentos. 

- - Como seus sentimentos mudaram? 

- - Você acha que as pessoas têm consciência de deficiência? 

 

 

•Assista ao vídeo a seguir, que apresenta a 
importância da comunicação no local de trabalho 
https://www.youtube.com/watch?v=ajL6pftPEE8

Group activity

• Este é um exercício de formação de equipe 
que incentiva discussões e o 

desenvolvimento de estratégias entre colegas 
de trabalho.

Group activity

• Uma tarefa para entender melhor o 
que significa conscientização sobre 

a deficiência
Assignment
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• Leia o artigo a seguir, para entender como ensinar 
empatia aos adultos

• https://www.wikihow.com/Teach-Empathy-to-
Adults

Assignment

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É essencial ter em mente que as pessoas com deficiência podem trazer muito para o local de trabalho. 

Numerosos estudos sugerem que equipes diversas e heterogêneas promovem criatividade, inovação e 

melhor tomada de decisão. Pessoas com deficiência podem aumentar a diversidade de pensamento que 

traz uma nova perspectiva e inovação para a força de trabalho. Em última análise, isso traz maior 

concorrência e uma força de trabalho altamente procurada. 

 

- Você acha que essa pessoa com deficiência deve ser tratada de uma maneira diferente? 

- Você tem exemplos diários que fizeram você se sentir desconfortável de maneira semelhante? 

- Você concorda com a abordagem e os exemplos mencionados pelo orador? 

Sensibilização para as deficiências - EQF4 

       

       

       

       

      

 

 

Uma ótima maneira de exercitar sua habilidade de empatia com sua equipe é incentivar a curiosidade deles. Mas 

como? Designe a cada membro da equipe a tarefa de descobrir algumas informações de um completo estranho 

dentro de um prazo pré-determinado. As informações podem mudar a cada vez ou permanecer as mesmas, mas as 

respostas devem vir da conversa. Os colegas devem se envolver e interagir com alguém que não conhecem e que 

está desativado. Eles precisam fazer perguntas a essas pessoas sobre seus sentimentos / pensamentos sobre a 

facilidade com que podem encontrar um local de trabalho, como as pessoas reagem à sua deficiência, se 

enfrentarem discriminação e outras perguntas comuns. 

Quando todos os colegas alcançaram essas pessoas, reúna a equipe para compartilhar o que todos aprenderam e 

como a conversa os impactou. Por meio dessa atividade, sua equipe se tornará mais empática com outras pessoas 

e, além disso, se tornará mais consciente da deficiência.2 

 

Antes  Depois 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Assista ao vídeo a seguir e discuta os seguintes 
https://www.youtube.com/watch?v=cAR0yjHuczc

&t=2s
Group Activity
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• Implemente esta atividade com seus 
colegas para entender como uma 
pessoa com deficiência se sente

Group activity

• Definição de inspirar os outros
Assignment

1

 

 

 

 

 

 

Para que as pessoas sejam desabilitadas, elas precisam entender como uma pessoa com deficiência se sente, como 

ele pode fazer coisas simples e que problemas ele enfrenta em sua rotina. Claro, ninguém pode entender isso, se 

ele não estiver na mesma posição. Porém, os exercícios de conscientização sobre deficiências aumentam a 

compreensão das deficiências e estimulam a sensibilidade para com os outros. Tenha cuidado para manter o 

tratamento da deficiência respeitoso durante essas atividades. 

Um exercício que um líder pode introduzir em seu local de trabalho para aumentar a conscientização sobre a 

deficiência em sua equipe é o seguinte: 

Venda os seus colegas. Esse tipo de exercício é frequentemente usado para permitir que as pessoas com visão 

experimentem o que significa viver cegamente no mundo de uma pessoa com visão. 

Ao fazer isso por um tempo, você lhes dá a chance de realizar suas atividades sem visão. Eles entenderão o quão 

difícil é para eles fazer as coisas mais fáceis (por exemplo, apenas andar pelo espaço de trabalho, apenas para ouvir 

uma conversa etc.). Com isso, eles ganharão mais empatia pelas pessoas que enfrentam essa deficiência (cega). 

Tente esta atividade com seus colegas. Coloque a metade deles para "agir como cego" por 40 minutos e dê-lhes 

algumas tarefas para fazer. Depois disso, discuta com os outros colegas sobre seus sentimentos, pensamentos e 

habilidades. 

Alternativa: você pode tentar esse tipo de atividades e com outras deficiências. Por exemplo, você pode 

implementar uma atividade auditiva para pessoas com deficiência de áudio. Cubra os ouvidos de seus parceiros 

com aparelhos de som pessoais e ouça música alto. Então tente falar com eles. Eles precisam anotar o que estão 

ouvindo e o que entendem. Depois de implementar isso, você deve discutir novamente com sua equipe quais eram 

seus sentimentos quando estava nessa posição e também para fazer uma comparação de suas anotações com 

aquilo que elas estavam realmente dizendo. 5 

 

Inspirando os outros - EQF3 

 

 

 

 

 

• Defina inspirando outras pessoas com suas próprias palavras 
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• Benefícios de inspirar outras 
pessoas

Assignment

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tente se lembrar de um momento em sua vida profissional que sentiu que inspirou alguém. Por favor, 

anote seus sentimentos antes e depois de você. 

- - Como seus sentimentos mudaram? 

-  Você acredita que inspirar outras pessoas traz benefícios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_D11Kt8bo4 

 

- O que faz o garoto se inspirar? 

- Você realmente acha que isso é importante para ele? 

- Você tem exemplos diários que inspiraram alguém em seu trabalho ou vida? 

Imagine que você está tendo um problema com um colega em sua empresa e, no momento, ele perde a motivação 

para o trabalho. Você deve inspirá-los, pois sabe que, em geral, eles realmente gostam do trabalho deles. Agora, 

faça uma dramatização em pares e use a tabela a seguir. Um de vocês será a pessoa que está tentando resolver o 

problema. Lembre-se do seguinte: 

- Você pode mudar o caso nesta atividade com seus problemas da vida real no trabalho; 

- Você deve usar o idioma apropriado; 

- Pode não terminar da maneira desejada. Você ainda deve terminar a discussão de maneira calma e adequada. 

Você pode fazer essa atividade sozinho imaginando a situação. 

Antes  Depois 
 
 
 
 
 
 

 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e 
discuta os resultadosGroup Activity

• Leia as instruções acima para a atividade 
sobre como lidar com o conflito.Group Activity - 2
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Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Se era difícil tentar inspirar uma pessoa sem motivação; 

- Você acha esta atividade útil para encontrar maneiras de inspirar outras pessoas? 

Inspirando os outros - EQF4 

 

Todo ambiente de trabalho tem um sério impacto na motivação. Todos os aspectos da sua cultura organizacional 
influenciam e definem a motivação no trabalho. Independentemente do clima e da cultura de trabalho que sua 
organização forneça para apoiar a motivação, você poderá, dentro dos perímetros de suas áreas de 
responsabilidade e até mesmo além, se optar por ampliar seu alcance, criar um ambiente que promova e desperte 
motivação. 

Discuta em grupos sobre maneiras de inspirar outras pessoas no ambiente de trabalho. Você pode usar os seguintes 
exemplos. 

Exemplos ilustrativos: 

Mostre sua confiança. A primeira maneira segura de motivar e inspirar os funcionários é demonstrar que você 
confia nas habilidades deles para realizar o trabalho. Você pode fazer isso atribuindo-lhes mais responsabilidades 
e dando-lhes a chance de enfrentar o desafio. Fazer isso mostra que você confia neles, o que tem uma maneira de 
motivar as pessoas a continuarem fazendo o melhor possível. 

Incentive com um prêmio. Recompense as pessoas por um trabalho bem-feito, e elas provavelmente repetirão o 
desempenho e farão o que for necessário para ganhar o cobiçado prêmio. Afinal, o reforço positivo é um dos 
princípios psicológicos mais antigos, experimentados e verdadeiros2. 

Step 1
• Apresente as maneiras que você usou para inspirar 

outras pessoas

Step 2
• Expresse sua opinião com motivos

Step 3
• Negocie quais consideram e respeitam suas 

diferenças

• Como inspirar outras pessoas no 
ambiente de trabalho?

Group Activity
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• Explore and manage the 
emotions of others 

Assignment

2

A socialização torna as pessoas mais comprometidas. A maioria das pessoas tenta separar suas vidas pessoais e 
profissionais, e geralmente é o melhor. Tentar fazer de todos os melhores amigos do escritório é uma má idéia por 
vários motivos, mas isso não significa que eles não devam ter conversas significativas fora de um ambiente de 
trabalho típico. Ser amigável com sua força de trabalho cria vínculos e um senso coletivo de trabalho em equipe, e 
faz com que o trabalho pareça menos parecido com uma máquina e mais com um esforço orgânico da equipe. 

A atenção individual é importante. Embora o trabalho em equipe seja um elemento importante do sucesso da 

empresa e o agrupamento de funcionários tenha vantagens em criar essa mentalidade de "equipe", nada supera a 

atenção individual quando se trata de motivação individual. Nas grandes empresas, isso é especialmente verdade, 

pois os funcionários podem se sentir isolados ou não reconhecidos em um vasto mar de trabalhadores. Tomar um 

momento para falar com um indivíduo sozinho e pessoalmente pode fazer com que ele se sinta verdadeiramente 

apreciado3. 

 

 

Gerenciando as emoções de outras pessoas - EQF3 

       

       

       

       

       

       

        

Trabalhe em grupos de duas pessoas. Uma das duas pessoas terá o papel de facilitador e fará as outras perguntas 

a seguir (no final da atividade, elas mudarão de função): 

1. Cite uma emoção negativa que você sente frequentemente. 

2. Nomeie a intensidade dessa emoção. 

3. Entenda os eventos que desencadearam a emoção. 

4. Compreenda os pensamentos que mantiveram ou pioraram o sentimento. 

5. Identifique e use uma variedade de habilidades de enfrentamento. 

6. Escolha uma habilidade de enfrentamento com base na intensidade da emoção. 

7. Entenda gatilhos pessoais consistentes. 

8. Faça um plano para interromper padrões negativos7. 
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 Gerenciando as emoções de outras pessoas - EQF4 

 

Atributo  Descrição Auto-classificação (1-7) 
A escala que estamos 
usando é 1 se essas 
afirmações forem 
menos como você e 7 se 
forem mais como eu. 

Alinhamento Entendo os principais objetivos da 
organização e da minha equipe e dedico 
tempo para ajudar outras pessoas a entender 
o papel que todos desempenhamos na 
consecução desses objetivos. 
Eu persuadir os outros, envolvendo-os em 
discussões e apelando aos seus interesses. Eu 
dedico um tempo para entender a posição dos 
outros e encontrar um caminho a seguir que 
agrade tanto ao nosso interesse 

       

Influência Eu tento estar presente quando estou 
ouvindo as pessoas e procuro o que é dito e o 
que não é. Fomento a comunicação aberta, 
faço perguntas eficazes e compartilhamos 
informações ativamente 
Investi tempo em conhecer pessoas em nível 
pessoal e procuro encontrar algum tipo de 
conexão comum 
Eu tento garantir que os outros se sintam 
apreciados 

       

Comunicação xpresso pensamentos e sentimentos de uma 
maneira sensível aos dos outros 
Lido com situações difíceis e pessoas com 
diplomacia e tato 

       

Trabalhando com 
outras pessoas 

Encorajo o debate e a discussão aberta        

Conflito de 
gestão 

Se as coisas não vão do meu jeito, eu não vou 
embora 
Apoio todos os membros da equipe e 
promovo a cooperação e colaboração dentro 
da equipe 

       

Trabalho em 
equipe e 
colaboração 

Reconheço o trabalho e as conquistas dos 
outros 

       

• Como desenvolver sua 
inteligência emocional

Group Activity
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• Por favor responda as seguintes 
perguntasActivity 2

• Explore e gerencie suas emoções
Assignment

2

Desenvolvendo 
outros 

Eu treino e oriento os outros com compaixão 
e invisto pessoalmente tempo e energia no 
relacionamento 

       

 
Discuta seus resultados em um grupo. 

 

 

 

 

 

1. Qual foi o pior emprego que você já teve (ou projeto de classe, se você não trabalhou)? 

O trabalho exigia trabalho emocional? Se sim, como você lidou com isso? 

2. Pesquisas mostram que agir “feliz” quando você não está pode ser exaustivo. 

Por que você acha que é isso? Alguma vez você já se sentiu assim? 

O que você pode fazer para diminuir esses sentimentos? 

3. Qual a importância da inteligência emocional no trabalho? Por quê? 

Gerenciando suas emoções - EQF3 

 

 

 

       

      

 

 

 

1. Cite uma emoção negativa que você sente frequentemente. 

2. Nomeie a intensidade dessa emoção. 

3. Entenda os eventos que desencadearam a emoção. 

4. Compreenda os pensamentos que mantiveram ou pioraram o sentimento. 

5. Identifique e use uma variedade de habilidades de enfrentamento. 

6. Escolha uma habilidade de enfrentamento com base na intensidade da emoção. 

7. Entenda gatilhos pessoais consistentes. 

8. Faça um plano para interromper padrões negativos5. 
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Esta atividade visa aumentar a conscientização das emoções e identificar os momentos em que as emoções foram 

sentidas. Tem duas partes A primeira parte define emoções diferentes. O segundo exige que você liste as vezes 

em que sentiu certas emoções. 

Depois de concluí-los, você poderá 

• Identificar emoções (e) 

• Identifique quando você sentiu essas emoções. Emoções são o que você sente por dentro quando as coisas 

acontecem. 

As emoções também são conhecidas como sentimentos. 

1. Medo: sentir medo e preocupação 

2. Irritado: ficar bravo com uma pessoa, ato ou ideia 

3. Vergonha: sentir-se mal depois de fazer errado 

4. Confiante: sentindo-se capaz de fazer algo 

5. Confuso: sentindo-se incapaz de pensar com clareza 

6. Deprimido: triste, triste, desanimado e infeliz 

7. Envergonhado: sentindo-se preocupado com o que os outros podem pensar 

8. Energético: sentindo-se cheio de energia 

9. Animado: sentindo-se feliz e excitado 

10. Fico feliz: sentindo alegria e prazer 

11. Ciumento: sentir-se chateado quando alguém tem algo que você gostaria de ter ou ele faz o que você queria 

12. Solitário: sentindo-se sozinho e que ninguém se importa 

13. Orgulhoso: sentindo-se satisfeito por fazer bem 

14. Relaxado: sentindo-se à vontade e sem preocupações, calmo 

15. Estressado: sentindo-se tenso, cansado, inquieto e oprimido 

 

Instruções: Escreva sobre um momento em que você sentiu essas emoções no local de trabalho e como gerenciou 

suas emoções.  

• Compreendendo e gerenciando 
suas emoções

Group Activity - 2
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Gerenciando suas emoções - EQF4 

 

Escreva exemplos específicos de seu trabalho sobre os pensamentos, emoções e 

comportamentos da primeira coluna. 

Pensamentos, emoções e comportamentos Estratégias alternativas Exemplo 

Ter pensamentos negativos constantes 

sobre você e os outros. 

Esteja ciente dos pensamentos constantes. 
Desafie as informações nos pensamentos. 
Considere substituí-los por pensamentos mais 
produtivos. 

 

Ser incapaz de controlar o choro no 

trabalho. 

Esteja ciente de pensamentos negativos ou 
sentimentos que podem desencadear o choro. 
Considere respostas alternativas. 
Considere que chorar pode ser uma forma de 
aliviar o estresse e planejar um tempo de 
choro durante os intervalos do dia de 
trabalho. 

 

Tendo ataques de pânico no trabalho. Esteja ciente de como pensamentos ou 
sentimentos negativos podem levar a ataques 
de pânico. Considere outras maneiras de 
responder ou planejar. 
Planeje com antecedência o que você fará se 
estiver enfrentando um ataque de pânico. 
Considere conversar com alguém em quem 
confia no trabalho e verificar se eles podem 
apoiá-lo durante ou após o ataque. 

 

Tendo explosões de raiva ou emocionais no 

trabalho. 

Esteja ciente dos primeiros sinais de que a 
raiva está aumentando. Aprenda quais sinais 
físicos seu corpo lhe dá que sua raiva está 
aumentando. 

 

Sentindo-se confuso e incapaz de lembrar 

detalhes no trabalho. 

Considere outras maneiras de obter 
informações fornecidas a você. 

 

Sentindo-se ansioso Considere alternativas aos comportamentos 
no trabalho que possam contribuir para se 
sentir ansioso no trabalho. 

 

 

• Exemplos de como gerenciar suas 
emoções no local de trabalho

Group Activity
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• Benefícios de encontrar 
pessoas

Assignment

2

 

 

- Discuta mais estratégias que essas crianças possam usar para controlar suas emoções. 

       

- Escreva várias emoções positivas que você sentiu no seu trabalho e os benefícios para a sua vida profissional e a 

vida em geral. Adicione mais linhas, se necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro com pessoas - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

- Tente se lembrar da última vez em que conheceu uma nova pessoa no trabalho. 

-  

- Por favor escreva: 

- - Como você conheceu essa pessoa? 

- - Como seus sentimentos mudaram? 

- - O que mudou no seu local de trabalho? 

Benefícios  Emoção 

  

  

  

  

  

  

  

  

•Por favor, assista ao vídeo "Por que perdemos o controle 
de nossas emoções?" 

https://www.youtube.com/watch?v=3bKuoH8CkFc
Video

• Emoções positivas no local de trabalhoActivity 
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• Be able to define skills related to 
meeting with people Assignment 1

 

 

Encontro com pessoas - EQF4 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

   

Preencha a tabela a seguir: 

HABILIDADE INTERPESSOAL HABILIDADE RELACIONADA RAZÕES 

Comunicação   

Conflito de gestão   

Negociação   

Empatia   

Liderança   

Ouvindo   

 

 

 

 

• Assista ao vídeo a seguir 
https://www.youtube.com/watch?v=Xn
uhbkA0qIc e discuta sua opinião sobre 
as dicas para conhecer novas pessoas

Group Activity
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• Uma atividade de quebra-gelo 
para ajudar seus colegas de 
trabalho a se conhecerem melhor 
e dar as boas-vindas ao novo 
membro

Group Activity

• Ser capaz de definir as diferenças entre 
comunicação verbal e não verbalAssignment 1

 

 

 

 

 

 

Esse quebra-gelo funciona bem tanto para novos membros em um local de trabalho quanto para membros antigos. 

Isso aumentará o trabalho em equipe. 

  A idéia principal dessa atividade é que as pessoas sejam solicitadas a compartilhar dois fatos verdadeiros e um 

falso sobre si mesmos e os colegas imaginam qual é a mentira. 

Os líderes usam essa atividade para introduzir novas contratações em uma empresa. É uma ótima maneira de aliviar 

a pressão das pessoas e tornar as apresentações divertidas. 

Para envolver todos os participantes instantaneamente, use pesquisas ao vivo para que todos possam adivinhar o 

fato falso votando no momento em que alguém termina sua história. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKhsavlvuao 

 

- Você acha que as ações falam mais alto que as palavras? 

- Você acha que a comunicação não verbal? 

- Você tem exemplos diários de comunicação não verbal em seu trabalho ou vida 

 

Comunicação não verbal - EQF4 

 

  

 

 

 

 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e discuta 
os resultadosGroup Activity

https://www.youtube.com/watch?v=SKhsavlvuao
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• Os 3 níveis de comunicaçãoGroup Activity

Preencha a seguinte tabela de comparação: 

BASE PARA COMPARAÇÃO  COMUNICAÇÃO VERBAL  NÃO VERBAL 

Significado   

Tipos   

Demorado   

Chances de transmissão de mensagem errada   

Evidencia documental   

Vantagem   

Presença   

 

 

 

 

 

Esta atividade apresenta estatísticas relacionadas à maneira como recebemos as comunicações e às verdadeiras 

mensagens enviadas por outras pessoas. 

 

O objetivo desta atividade é ajudar os participantes a entenderem o papel importante dos comportamentos não-

verbais e das inflexões de voz na maneira como enviamos e recebemos mensagens. 

Os participantes devem entender os tópicos dos níveis EQF3 e EQF4 para seguir esta atividade (por exemplo, por 

que a comunicação não verbal é importante). 

Os participantes serão divididos em grupos e discutirão estatísticas sobre comunicação não verbal. Então, eles serão 

perguntados se essas estatísticas os surpreendem. 

Os participantes discutirão em grupos para: 

-mensagens que recebemos dos outros é de seus comportamentos não-verbais 

-sua percepção do que são comportamentos não-verbais 

-se eles já tiveram a experiência de saber o que alguém diria por sua linguagem corporal antes mesmo de começar 

a falar. 
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• Assista ao vídeo a seguir sobre conscientização social 
com algumas definições e exemplos sobre ele

• https://study.com/academy/lesson/social-
awareness-definition-example-theories.html

Video

1

Os participantes deverão dizer a mesma palavra ou palavras de outra maneira, com diferentes inflexões de voz que 

possam assumir um significado totalmente diferente. Por exemplo, peça a um participante para dizer a palavra não 

com uma inflexão de voz indicando dúvida. Peça a outro participante que diga a mesma palavra com uma inflexão 

de voz indicando uma resposta negativa definitiva. Comente a dramática diferença de significado entre essas duas 

interpretações diferentes da maneira como essa mesma palavra de duas letras foi dita. Em seguida, será 

perguntado aos participantes o que eles acham que acontece no telefone para expressar as inflexões. 

 

Consciência social - QEQ3 

 

 

 

 

 

 

Depois de assistir ao vídeo, responda às seguintes perguntas: 

- Você já experimentou aquela sensação estranha quando um conhecido se junta a um grupo de amigos reunidos 

e diz a coisa absolutamente errada exatamente na hora errada? Todo mundo fica muito quieto; talvez alguém ria 

nervosamente. 

- Você pensou: '' Por que ele diria isso agora? Ele não podia ver que era a hora errada para isso? '' 

- Compartilhe seu exemplo com sua equipe e troque seus pensamentos 

 

 

 

Você consegue pensar em um momento - talvez durante uma discussão com um colega - em que desejava que 

alguém entendesse como você se sentia? Quando tentamos nos relacionar com o que outra pessoa está passando, 

estamos sendo empáticos. Ser empático leva você a ter mais consciência social. 

Tentar também ouvir os outros, fazer contato visual, não interromper o palestrante e fazer perguntas de 

acompanhamento pode mostrar que você está fazendo um esforço genuíno para entender o que eles estão 

passando. Que outros comportamentos podem mostrar a alguém que você está sendo socialmente consciente? 

Discuta com seu grupo no trabalho sobre as maneiras mencionadas acima. 

• Leia as instruções acima para a atividade de 
desenvolvimento de sua habilidade de 

conscientização social.
Group Activity - 2
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Consciência social - EQF4 

 

 

Durante o seu trabalho e para aumentar a conscientização social em sua equipe, você pode desempenhar esta 
atividade. Inicie uma discussão com seus colegas sobre as maneiras apropriadas e respeitosas de trabalhar com 
outras pessoas (por exemplo, ouvindo, aguardando uma pausa na conversa para falar, prestar atenção, usar os 
tons e as palavras corretos etc.). Alguns colegas devem demonstrar comportamentos sociais corteses e outros 
descorteses. 

Quando seu time começa a jogar, o líder também deve ocorrer no jogo, mostrando a ele como fica se você 
interrompe o falante, se você se afasta enquanto a pessoa está falando, se você faz caretas rudes no falante, etc. 
e em seguida, faça as respostas opostas e mais apropriadas. 

Depois de praticar esse tipo de discussão por 30 minutos, por exemplo, reserve um tempo para refletir sobre as 
seguintes perguntas: 

 Quais são os sentimentos do orador? 

Conversation A conversa alcançou seus objetivos? Chegou ao fim? 

Speaker O orador e o ouvinte receberam a mesma mensagem? 

Por meio dessa atividade, a equipe entenderá a importância de ter consciência social. É muito importante saber 
quando é a hora certa de interromper alguém ao falar, agir como profissional, ter em mente a opinião do outro e 
saber como colaborar com seu colega para alcançar uma conquista. 

 

 

 

 

Step 
1

• Apresente a questão que você teve uma briga com 
um colega

Step 
2

• Expresse seus sentimentos

Step 
3

• Negocie que leve em consideração seu colega e 
respeite suas diferenças

• Leia as instruções e implemente a seguinte 
atividade com seu grupo no trabalhoGroup activity
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• Pratique seus momentos-chave na 
apresentação

Task 

• Analise os discursos
Assignment

 

Atrair atenção - EQF3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pense no tópico que você deseja apresentar 

2. Qual é a mensagem principal da sua apresentação? Como você o descreveria em 10 palavras? 

3. O que é um título de apresentação? Você tem que aumentar a curiosidade na platéia. 

4. Enquadre o problema que você deseja resolver nos primeiros 45 segundos. Pratique a descrição. 

5. Quais são os 5 principais pontos de apresentação? 

6. Você tem que terminar alto. Lembre-se - as pessoas lembram primeiro o que ouvem por último 

7. Compartilhe em pequenos grupos. 

 

Atrair atenção – EQF4 

  

 

 

 

 

Assista a três vídeos de diferentes palestrantes, analise e compare suas apresentações. 

 

Os vídeos são: 

John Kennedy - https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E 

Tony Robbins - https://www.youtube.com/watch?v=Cpc-t-Uwv1I 

Brene Brown -  https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o 

 

Speaker Ritmo Passo Volume Pausa 

John Kennedy     

Tony Robbins     

Brene Brown     

 

https://www.youtube.com/watch?v=PEC1C4p0k3E
https://www.youtube.com/watch?v=Cpc-t-Uwv1I
https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
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Rede predial - EQF3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Em pares, agora você deve fazer uma lista das pessoas que você classificaria como estando na sua rede. Anote ao 

lado de cada pessoa por que você acha que ela pode ser um contato valioso. Em seguida, escreva como você pode 

contatá-los e o motivo para contatá-los. Essa pessoa poderia colocar você em contato com outras pessoas 

interessantes? Em seguida, crie um plano que o ajude a aumentar ainda mais sua rede. 

 
 

Step 1
• Quais contatos eu tenho agora?

Step 2
• Como esses contatos são úteis para mim?

Step 3
• Como posso fazer mais contatos e aumentar 

minha rede?

• Por favor, assista ao breve vídeo a 
seguir e discutaGroup Activity

• Faça uma lista dos seus contatos que você 
pensaria fazer parte da sua rede.Group Activity - 2
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- Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- - A utilidade dos seus contatos 

- - Métodos para fazer mais contatos 

 

Rede predial - EQF4 

COMO CRIAR UM AMBIENTE POSITIVO PARA CONSTRUIR REDES? 

Criar um ambiente positivo para a rede começa com as pessoas. Esteja você planejando um evento de rede ou 

simplesmente desejando que seu ambiente profissional seja amigável à rede, é necessário garantir que todos os 

indivíduos envolvidos tenham a mente aberta e aceitem a ideia de rede. Isso é fundamental, pois a construção de 

redes geralmente envolve fortemente relações de trabalho e conexões humanas. 

Outra maneira de criar um ambiente positivo é incentivar a interação e a criação de redes. Garanta que todos se 

conheçam e estejam dispostos a se envolver. Quaisquer barreiras podem ser quebradas com jogos simples e tolos 

chamados quebra-gelo. Esses jogos básicos geralmente criam um ambiente amigável e acolhedor. 

 

Depois de aprender mais sobre redes, agora é a sua vez de informar seus colegas sobre redes. Você discutirá seus 

colegas por 10 minutos, discutindo os benefícios da rede e como fazê-lo. Lembre-se de considerar as seguintes 

perguntas: 

Por que a rede é tão importante? 

Quais são os benefícios? 

Como você melhora sua capacidade de conexão em rede? 

Como você pode trabalhar em rede de maneira eficaz? 

 

Todos na sala se levantam e vão conversar com todas as outras pessoas. Cada indivíduo deve descobrir 2 fatos 

sobre cada pessoa e anotá-los. As descobertas gerais serão compartilhadas com o grupo. 

 

 

 

 

• COMO CRIAR UM AMBIENTE 
POSITIVO PARA CONSTRUIR REDES?

Group Activity

• Pratique suas habilidadesGroup Activity
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• Resolvendo Conflitos
Assignment

Resolução de conflitos - EQF3 

 

 

Nos grupos, duas dramatizações devem ser criadas. Um mostrando conflito positivo e seus efeitos e um segundo 

mostrando conflito negativo e seus efeitos. 

 

Após a atividade, discuta com seu parceiro 

- Os diferentes exemplos de conflito retratados. 

- O efeito que os conflitos tiveram 

 

Resolução de conflitos - EQF4 

 

 

  

 

Como grupo, uma representação deve ser criada para mostrar como o conflito deve ser efetivamente resolvido. 

Ao assistir à dramatização, deve-se discutir quais maneiras positivas de resolver o conflito estavam em exibição e 

qual era o conflito. 

 

Compreendendo suas emoções - EQF3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assista ao vídeo curto e conclua a tarefa que é fornecida nesse clipe. Discuta a situação com seu colega. 

• Os efeitos do conflitoGroup Activity - 1

• Por favor, assista ao seguinte vídeo curto 
e conclua a tarefaGroup Activity

https://www.youtube.com/watch?v=OoLVo3snNA0
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• EncenaçãoGroup Activity 1

 

IMPORTÂNCIA DO EQ NO LOCAL DE TRABALHO 
Sua vida profissional e sua carreira podem ser extremamente afetadas pelo seu EQ. Os locais de trabalho, em 

geral, são ambientes relacionais. Eles são tipicamente um caldeirão de diferentes personalidades, habilidades, 

forças e emoções. Entre isso, está o objetivo do negócio. 

Portanto, o EQ é intrinsecamente fundido em todas as decisões e ações no local de trabalho. Está presente nas 

instruções básicas da sua equipe, tanto quanto nas mudanças organizacionais em massa. Portanto, aqueles com 

maior equalizador normalmente navegam com sucesso no local de trabalho com mais eficiência. O EQ permite 

que um indivíduo construa e conduza equipes de sucesso e seja ágil e responsivo conforme necessário. Eles, 

portanto, são bem sucedidos. 

Da mesma forma, um nível mais baixo de EQ pode ser prejudicial para o local de trabalho. Na pior das hipóteses, 

isso pode ser observado em funcionários de bullying, assédio e desmotivação. Pode se apresentar como 

insensibilidade, arrogância ou mesmo agressão e volatilidade. Enquanto um QE alto facilitará a flexibilidade, o QE 

baixo normalmente se apresenta como inflexibilidade e rigidez - uma abordagem perigosa para qualquer 

empresa. 

Persuadir os outros - EQF3 

https://www.youtube.com/watch?v=LsYXfe42qPE 

- O que torna a persuasão tão importante? 

- Você realmente acha que a persuasão é tão importante? 

Quais são os efeitos positivos da persuasão? 

 

Persuadir os outros - QEQ 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Crie uma encenação de cinco minutos em grupos, mostrando o quão importante a persuasão pode ser e 

mostrando como persuadir efetivamente. 

 

 

• Por favor, assista ao vídeo a seguir e discuta 
os resultadosGroup Activity
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Comunicação por telefone com empregadores, colegas, parceiros - EQF3 

 

 

 

 

 

 Depois de assistir ao vídeo acima e ler as dicas acima, discuta quais dicas são as mais importantes e quais são as 

menos importantes e explique o porquê. Compartilhe suas respostas com o grupo. 

 

Como um grupo, crie duas dramatizações. Um enfatizando a comunicação telefônica positiva e outro enfatizando 

a comunicação telefônica negativa. Suas dramatizações serão analisadas posteriormente pela turma e ajudarão a 

visualizar as boas e más habilidades do telefone. 

 

 Comunicação por telefone com empregadores, colegas, parceiros – EQF4 

 

 

 

 

Nos grupos, crie uma encenação na qual duas pessoas estejam se divertindo ao invés de usar o telefone para se 

comunicar. Alguma das dicas é transferível? Posteriormente, as cenas serão discutidas e outras formas de 

comunicação serão discutidas. 

 

Recebendo críticas - EQF3 

Assista a este vídeo sobre o uso de críticas para aprender e crescer - 

https://www.youtube.com/watch?v=FQNbaKkYk_Q 

 

 

Ao aprender algumas dicas importantes para aceitar bem as críticas, você precisa produzir duas dramatizações de 

grupo. O primeiro precisa ser de alguém que está criticando mal, e o segundo precisa ser de alguém que está 

• Role PlayGroup Activity

• Assista a 
"https://www.youtube.com/watch?v=mmXAqMQe

0AI" e discuta o seguinte
Video

• Interpretação da ComunicaçãoGroup Activity

• Assumindo o papel de críticaGroup Activity - 2

https://www.youtube.com/watch?v=FQNbaKkYk_Q
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aceitando críticas. Você terá 45 minutos para preparar suas duas situações. Pense em outras maneiras possíveis de 

aceitar bem as críticas que não foram listadas acima. 

Após a atividade, discuta: 

- As formas negativas de receber críticas que foram retratadas 

- As maneiras positivas de receber críticas que foram retratadas 

 

Gerenciamento de equipe - EQF3 

 

• Assista a um vídeo para entender melhor o gerenciamento de equipes 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp39lhald4k 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerenciamento de equipe – EQF4 

 

 

Entrevistando para aplicação do QEQ - 3 

•Faça duas listas - uma para descrever o que acontece nas 
equipes ideais, por exemplo. comunicação, tomada de decisão, 

confiança, suporte etc etc; e uma para descrever os tipos de 
pessoas necessárias em uma equipe ideal, por exemplo. líder, 

localizador de recursos, cronometrista, coordenador, 
trabalhador. Compare essas listas com a equipe da qual você 
faz parte atualmente; onde estão as lacunas e a repetição?

• • Quais são as principais habilidades e atributos do líder ideal 
em sua organização?

Group Activity
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VÍDEO: Assista ao vídeo e discuta com as situações de grupo apresentadas no vídeo. Se você se lembra da sua 

experiência, o que faria de diferente? Ou se aplicaria a partir do vídeo, por quê? 

 

Entrevistando para aplicação do QEQ - 4 

 

VÍDEO 1: Assista ao seguinte vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzt0ANZ01Ec e, com suas próprias palavras, descreva 

para o grupo o que é uma entrevista comportamental? 

 

Tarefa 1: Use o modelo abaixo para fazer a lista de ações para sua entrevista. Use a técnica STAR 

A TÉCNICA STAR 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assista ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ev0begDF

c20
Group Activity

• Prepare o plano de ação para a 
entrevista comportamental

Assignment 1
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APÊNDICE 2 - Lista e Definições de Todas as 

Habilidades Sociais no Projeto 
 

• Comunicação com colegas: a comunicação é geralmente definida como o compartilhamento de informações, 

sentimentos e idéias. No mundo dos negócios, a troca de informações é essencial para o sucesso da sua empresa 

e existem muitos caminhos diferentes disponíveis para se comunicar com seus colegas. Quando você se comunica 

efetivamente com seus colegas, o vínculo de sua equipe fica mais forte e a eficiência de toda a empresa está 

aumentando. 

• Linguagem corporal: a linguagem corporal é um tipo de comunicação não verbal em que o comportamento 

físico, ao contrário das palavras, é usado para expressar ou transmitir informações. Esse comportamento inclui 

expressões faciais, postura corporal, gestos, movimento dos olhos, toque e uso do espaço. 

• Sensibilização para a deficiência: a conscientização sobre a deficiência como uma habilidade refere-se a estar 

atento às deficiências das pessoas e a conseguir se comunicar e trabalhar com elas de maneira eficaz. 

• Gerenciando (apoiando) suas emoções: significa que você pode primeiro entender suas próprias emoções e 

depois gerenciá-las de maneira eficaz em sua vida cotidiana e profissional. 

• Gerenciando (apoiando) as emoções dos outros: significa que você pode entender o que os outros sentem e 

tentar 'estar no lugar deles'. Quando você pode entendê-los, desenvolve a capacidade de controlá-los quando as 

outras pessoas não conseguem. Às vezes, as pessoas que conseguem controlar as emoções dos outros também 

podem ajudá-los a se entender. 

• Reunião com pessoas: é a capacidade de se comunicar e agir de maneira eficaz com pessoas que você nem 

conhece. Algumas habilidades necessárias que você precisa desenvolver são linguagem corporal, comunicação 

verbal etc. 

• Gerenciamento de equipe: o gerenciamento de equipe é a capacidade de um indivíduo ou organização de 

administrar e coordenar um grupo de indivíduos para executar uma tarefa. O gerenciamento de equipe envolve 

trabalho em equipe, comunicação, definição de objetivos e avaliação de desempenho 

• Consciência social: Estar socialmente consciente significa que você entende como reage a diferentes situações 

sociais e modifica efetivamente suas interações com outras pessoas para obter os melhores resultados. O 

resultado líquido da consciência social é o desenvolvimento contínuo de habilidades sociais 

• Comunicação não verbal: a comunicação não verbal (NVC) entre pessoas é comunicação através do envio e 

recebimento de dicas sem palavras. Inclui o uso de pistas visuais, como linguagem corporal (cinesics), distância 

(proxemics) e ambientes / aparência física, de voz (paralinguagem) e de toque (háptica). [1] Também pode incluir 

o uso do tempo (cronêmica) e contato visual e as ações de olhar enquanto fala e ouve, frequência de olhares, 

padrões de fixação, dilatação da pupila e taxa de piscada. 

• Inspirar os outros: é essa habilidade quando você oferece algo valioso e inspirador que motiva os outros a trazer 

o melhor de si. Ser inspirador é dar o exemplo e incentivar os outros a sentir que há algo que vale a pena se 

tornar e fazer. 

• Empatia: capacidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa (Oxford Dictionary) 

• Recebendo instruções: aceite informações detalhadas sobre como algo deve ser feito ou operado (Cambridge 

Dictionary) 
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• Solução de problemas com colegas, funcionários: O processo de trabalhar com detalhes de um problema para 

alcançar uma solução entre colegas e / ou funcionários. A solução de problemas pode incluir operações 

matemáticas ou sistemáticas e pode ser um indicador das habilidades de pensamento crítico de um indivíduo 

(Business Dictionary) 

• Trabalho em equipe: O processo de trabalhar em colaboração com um grupo de pessoas para atingir uma meta. 

O trabalho em equipe geralmente é uma parte crucial de um negócio, pois é frequentemente necessário que os 

colegas trabalhem bem juntos, tentando o melhor em qualquer circunstância. Trabalho em equipe significa que 

as pessoas tentarão cooperar, usando suas habilidades individuais e fornecendo feedback construtivo, apesar de 

qualquer conflito pessoal entre indivíduos (Business Dictionary) 

• Comunicação verbal com colegas: o compartilhamento de informações entre colegas usando a fala. Os 

indivíduos que trabalham em uma empresa precisam usar efetivamente a comunicação verbal que emprega 

palavras faladas de fácil compreensão, além de garantir que a enunciação, o estresse e o tom de voz com os quais 

as palavras são expressas sejam apropriados (Dicionário de Negócios) 

• Adaptabilidade: capacidade ou disposição de mudar para se adequar a diferentes condições (Cambridge 

Dictionary) 

• Autonomia: grau ou nível de liberdade e discrição permitidos a um funcionário em relação ao seu trabalho. 

Como regra geral, trabalhos com alto grau de autonomia geram um senso de responsabilidade e maior satisfação 

no trabalho no (s) funcionário (s). Nem todo funcionário, no entanto, prefere um trabalho com alto grau de 

responsabilidade (Business Dictionary) 

• Senso de responsabilidade: obrigação ou obrigação de executar ou concluir satisfatoriamente uma tarefa 

(atribuída por alguém ou criada por sua própria promessa ou circunstâncias) que deve ser cumprida e que tem 

uma conseqüente penalidade por falha (Business Dicti onary) 

• Responsabilidade social: a obrigação da administração de uma organização com o bem-estar e os interesses da 

sociedade em que atua (Dicionário de negócios) 

• Consciência multicultural: a conscientização multicultural envolve uma maior compreensão, sensibilidade e 

apreciação da história, valores, experiências e estilos de vida de grupos que incluem, mas não se limitam a raça, 

etnia, gênero, orientação sexual, afiliação religiosa, sócio- status econômico, habilidades mentais ou físicas 

(Universidade de Notre Dame) 

• Construindo redes: a capacidade de construir um relacionamento coeso com outra pessoa, seja um 

relacionamento interpessoal ou um relacionamento comercial. 

• Habilidades de trabalho orientadas para o cliente: a capacidade de exalar uma atitude positiva, além de 

demonstrar vontade de responder aos requisitos e expectativas de um cliente. 

• Entendendo suas emoções: a capacidade de estar consciente de suas emoções e como expressá-las afeta você e 

aqueles com quem interage. 

• Gerenciamento de equipe: a capacidade de administrar e coordenar um grupo de indivíduos para executar uma 

tarefa. 

• Convencer outras pessoas: a capacidade de convencer outras pessoas a seguir um curso de ação, a concordar 

com alguma forma de compromisso ou a comprar um serviço ou produto. 

• Falar em público: a capacidade de informar, persuadir ou instruir com confiança e clareza o seu público-alvo por 

meio do discurso na frente de um público-alvo. 
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• Consciência social: a capacidade de compreender os problemas da sociedade e entender como se comportar 

adequadamente de acordo com esses problemas. 

• Aceitar críticas: a capacidade de interpretar positivamente críticas construtivas, a fim de melhorar o 

desempenho, além de poder suportar feedback negativo e usá-lo como motivação. 

• Trabalho em equipe: a capacidade de cooperar com uma variedade de personalidades, estilos de trabalho e 

níveis de habilidade, além de utilizar talentos individuais dentro de um grupo para atingir uma meta definida. 

• Senso de responsabilidade: a capacidade de lidar com seus deveres pessoais em todas as facetas e entender 

que você é aceitável pelas repercussões de suas ações. 

• Motivar os outros: a capacidade de agir e interagir de maneira a provocar o comportamento desejado ou 

inspirar alguém a melhorar ou aumentar o desempenho. 

• Resolução de disputas: um processo para resolver diferenças entre duas ou mais partes ou grupos. Na prática 

comercial, a resolução procura obter justiça para todos os participantes e é geralmente moderada por terceiros. 

• Polidez: mostrar boas maneiras para com os outros, como em comportamento, fala, etc .; cortês 

• Fazer contato on-line: capacidade de interagir e se envolver com as pessoas para transmitir sua mensagem e 

criar relacionamento com seus clientes usando plataformas de comunicação on-line, como e-mails, telefonemas, 

mídias sociais, mensagens instantâneas etc. 

• Relatório por escrito: capacidade de escrever um relatório que seja um documento curto, preciso, conciso, 

factual e bem estruturado, escrito para um objetivo e público específicos e geralmente expõe e analisa uma 

situação ou problema, geralmente fazendo recomendações para ações futuras. 

• Ética no trabalho: uma crença no trabalho como um bem moral: um conjunto de valores centrados na 

importância de fazer o trabalho e refletidos especialmente no desejo ou na determinação de trabalhar duro 

• Comunicação escrita: um tipo de comunicação que envolve qualquer tipo de mensagem que faça uso da palavra 

escrita, que é a mais importante e a mais eficaz de qualquer modo de comunicação comercial. 

• Flexibilidade: a qualidade de poder mudar ou mudar facilmente de acordo com a situação. 

• Humor: a capacidade de encontrar coisas engraçadas, a maneira como as pessoas vêem que algumas coisas são 

engraçadas ou a qualidade de ser engraçado. 

• Motivar os outros: capacidade de envolver os outros membros da equipe para que sejam satisfeitos e 

adequadamente desafiados pelo trabalho que realizam. 

• Resolução de conflitos: os métodos e processos envolvidos na facilitação do fim pacífico de conflitos e 

retribuição. 

• Comunicação com os clientes: a capacidade de entender textos falados e escritos, expressar conceitos, 

pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões na forma oral e escrita e interagir de maneira apropriada e criativa 

em uma ampla gama de contextos sociais e culturais com os clientes. 

• Comunicação com funcionários e parceiros: a capacidade de entender textos falados e escritos, expressar 

conceitos, pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral e escrita e interagir de maneira apropriada 

e criativa em uma ampla variedade de contextos sociais e culturais com funcionários e parceiros. 

• Gerenciamento de conflitos: a capacidade de receber confrontos e de lidar com eles de maneira construtiva, ou 

melhor, de evitar problemas com antecedência, na medida do possível. 
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• Planejamento com clientes: a capacidade de planejar o serviço de acordo com os desejos dos clientes e levando 

em consideração suas preocupações. 

• Planejamento com colegas, funcionários: a capacidade de planejar (possuir) trabalho, tempo e (re) fontes; 

ligada à orientação para realização e análise analítica rei. 

• Solução de problemas: a capacidade de identificar problemas, obstáculos e oportunidades e, em seguida, 

desenvolver e implementar soluções eficazes. 

• Gerenciamento do estresse: significa um amplo espectro de técnicas e psicoterapias destinadas a controlar o 

nível de estresse de uma pessoa, especialmente o estresse crônico, geralmente com o objetivo de melhorar o 

funcionamento diário. 

• Gerenciamento de tempo: a capacidade de planejar e exercer controle consciente do tempo gasto em 

atividades específicas, especialmente para aumentar a eficácia, eficiência ou produtividade. Gerenciamento de 

tempo é um ato de malabarismo com várias demandas em estudo, vida social, emprego, interesses e 

compromissos familiares e pessoais com a finitude do tempo. Usar o tempo efetivamente dá à pessoa "escolha" 

para gastar / gerenciar atividades no seu próprio tempo e conveniência. 

• Comunicação verbal com os clientes: a capacidade de entender textos falados, expressar conceitos, 

pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões na forma oral (ouvir e falar) e interagir lingüisticamente de maneira 

apropriada e criativa em uma ampla variedade de aspectos societais e culturais. contextos com os clientes. 

• Comunicação verbal com funcionários, parceiros: a capacidade de entender textos falados, expressar conceitos, 

pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões em forma oral (ouvir e falar) e interagir linguisticamente de maneira 

apropriada e criativa em uma ampla gama de interesses sociais. e contextos culturais com funcionários e 

parceiros. 

• Feedback positivo: a capacidade de transmitir seus pensamentos e sugestões sobre maneiras de melhorar a 

situação ou o desempenho da pessoa para obter muito mais das pessoas. 

• Instrução: A capacidade de expressar o que, por que, como, quando é necessário fazer 

• Entrevistando com outras pessoas: a capacidade de usar as informações corretas para obter uma vantagem no 

processo de negociação 

• Criar clientes: a capacidade de melhorar o relacionamento com seus clientes para aumentar as interações com 

os clientes 

• Organização da equipe: a capacidade de reunir uma equipe e manter o trabalho organizado sem ficar 

desorientado ou perdido 

• Comunicação por telefone com os clientes: a capacidade de manter um relacionamento produtivo para 

melhorar a experiência que os clientes têm quando ligam para sua empresa. 

• Manutenção de registros para reuniões e entrevistas: a capacidade de coletar informações para reuniões e 

entrevistas e fazer anotações ou registros durante as reuniões. 

• Gerenciamento de clientes: a capacidade de lidar com pedidos, problemas e consultas de clientes para melhorar 

a conversa com os clientes 

• Apresentar uma ideia: a capacidade de atrair a atenção de outras pessoas, mantê-las envolvidas, transmitir sua 

ideia ou criar um público empático. 

• Tolerância: vontade de aceitar comportamentos e crenças diferentes das suas, embora você possa não 

concordar 



APÊNDICE 3 - Habilidades sociais mais comuns para ocupações selecionadas 

Quando os resultados da pesquisa de mesa, reuniões de foco e questionários são combinados, as habilidades sociais mais necessárias para cada ocupação 

foram alcançadas. As tabelas a seguir mostram as habilidades sociais mais necessárias para as 120 ocupações de colarinho azul-rosa no projeto. 

 

Rececionista Cozinhar Engomador 
Arranjos de 

costura 
Estucador 

Assistente de 
laboratório 

Trabalhador do 
metal 

Açougueiro/talhante 
Técnico de 
caldeiras 

Porta ao 
vendedor da 

porta 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
equipa 

Gestão de 
tempo 

Trabalho em 
equipa 

Empatia 
Trabalho em 

equipa 
Trabalho em 

equipa 
Escuta ativa 

Trabalho em 
equipa 

Relatórios 
escritos 

Comunicação 
telefônica com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Trabalho em 
equipa 

Tomando 
instruções 

Escuta ativa Escuta ativa 
Gestão de 

tempo 
Comunicação verbal 

com clientes 
Comunicação 

escrita 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
escrita 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Tomando 
críticas 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 
Relatórios escritos 

Relatórios 
escritos 

Fazer clientes 

Gestão de 
clientes 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

 
Comunicação 

verbal com 
colegas 

Instruções de 
doação 

Empatia 
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Construindo redes 
Comunicação 

verbal com 
colegas 

Linguagem 
corporal 

 
Linguagem 

corporal 

Gestão do 
stress 

 Tomando 
instruções 

Tomando 
instruções 

Relatórios 
escritos 

Relatórios 
escritos 

Tomando instruções  Gestão de 
tempo 

Persuadir os 
outros 

Instruções de 
doação 

     
Dando (positivo) 

feedback 
 

Persuadir os 
outros 

Planejamento 
com clientes- 

Organização da 
equipa 

        

Mediação de 
gestão de 
conflitos 

         

Consciência 
multicultural 

         

Fazer contacto 
online 
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Costureiro 
(têxtil) 

Secretária 
Empregado de 

limpeza de casa 
e escritório 

Instalador e 
reparador de 

elevador 
Bombeiro Estofador 

Preparação de 
bebidas 

Assistente de 
copa 

Operador de 
armazém 

Operador de 
bomba de 

combustível 

Gestão de 
tempo 

Persuadir os 
outros 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gerir e 
apoiando suas 

emoções 

Resolução de 
conflitos 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Resolução de 
litígios 

Educação 
Consciência 

social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

colegas 

Comunicação 
com 

Empregados e 
parceiros 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Dando a instrução 
Trabalho em 

equipa 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

parceiros 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

Tomando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 
funcionários e 

colegas 

Persuadir os 
outros 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
  

Resolução de 
problemas com 

 

Comunicação 
verbal com 

empregadores 
e parceiros 

Persuadir os 
outros- 

Trabalho em 
equipa 

Gestão do 
stress 

Tomando a 
instrução 

Gestão de 
tempo 

  
Tomando a 
instrução 

 

Telefone com. 
com 

empregadores, 
colegas e 
parceiros 

Comunicação 
com 

Empregados s e 
parceiros 

  
Comunicação 

verbal com 
clientes 

   

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

 
Gestão de 

tempo 
Gestão de 

tempo 
  

Gestão de 
tempo 

   
Trabalho em 

equipa 

 
Fazer contacto 

online 
        

 
Gerir inventário 
para reuniões 

        

 
Reunião com 

pessoas 
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Motorista 
(mercadorias) 

Instalador de 
janelas PVC 

Técnico de 
cortinas 

Ama 
Assistente de 
guia turístico 

Cuidador 
Vendedor de 

bilheteira 

Assistente de serviço 
em 

autocarros/carrinhas 
escolares 

Funcionário de 
escritório 

Operador de 
metro 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência social 
Gestão de 

tempo 
Gestão de 

tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Consciência 
social 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Gestão de tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Consciência 
social 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Competências 
de empatia 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas 

Persuadir os 
outros 

Dando a instrução 
Consciência 

social 
 

Gestão do 
stress 

Persuadir os 
outros 

Persuadir os 
outros 

Dando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Escuta ativa Empatia Persuadir os outros 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
 

Persuadir os 
outros 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Consciência 
social 

Persuadir os 
outros 

Gestão de 
tempo 

Gestão do 
stress 

Escuta ativa 
Comunicação verbal 

com clientes 
Comunicação 
com colegas 

 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
 

Comunicação 
com clientes 

Escuta ativa 
Comunicação 
com clientes 

Inspirando 
outros 

Gestão de 
tempo 

Escuta ativa 

Comunicação 
com 

empregados e 
parceiros 

 

  
Apresentando 

uma idéia 
Motivando os 

outros 
Motivando os 

outros 
Motivando os 

outros 
Apresentando 

uma ideia 
 Escuta ativa  
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Técnico em 
cerâmica 

Manutenção 
de HVAC 

 

Trabalhadores 
do   

 

Padeiro 
 

Trabalhador da 
produção 

 

Estivador 
 

Eletricista 
 

Técnico 
automóvel 

 

Canalizador 
 

Jardineiro 
 

Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa Escuta ativa 
Consciência 
multicultural 

Escuta ativa Escuta ativa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

os clientes 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
empregadores 

Apresentando 
uma idéia 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
empregadores 

Escuta ativa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Equipa 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Organização da 
equipa 

Organização da 
equipa 

Motivando os 
outros 

Tomando a 
instrução 

Gestão de tempo Equipa Equipa 
Persuadir os 

outros 
Persuadir os 

outros 

Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade Flexibilidade  
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Gestão de tempo 
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Organização da 
equipa 

Apresentando 
uma idéia 

Apresentando 
uma idéia 

 
Senso de 

responsabilidade 
  

Tomando a 
instrução 

Dando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Construindo 
redes 

Educação 

  

Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

  

Comunicação 
verbal com 

empregadores e 
parceiros 

Resolução de 
litígios 

Planejamento 
com clientes 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Motivando os 
outros 

        Escuta ativa  
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Operadores 
da fábrica de 

gás 
 

Ajudante do 
eletricista 

 

Limpador do 
janelas 

 

Técnico de 
vidro 

 

Auxiliar 
hidráulico 

 

Técnico de 
design de 

moda 
 

Projetista 
 

Técnico de 
máquina de 

plástico  

Instalador de 
telecomunicações 

 

Reparador de 
carroçarias de 

carro  

Resolução de 
litígios 

Escuta ativa Escuta ativa 
Planejamento 
com clientes 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores. 

Escuta ativa Educação Equipa 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Senso de 
responsabilidade 

Equipa 
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
litígios 

Adaptabilidade 
Atrair a 
atenção 

Falar em 
público 

 
Comunicação verbal 

com clientes 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

 
Organização da 

equipa 

Comunicação 
verbal com os 

clientes 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Apresentando 
uma ideia 

Apresentando 
uma ideia 

  
Comunicação 
verbal com os 

clientes 

  
Organização da 

equipa 
Equipa      

Organização da 
equipa 

         
Resolução de 

problemas com 
clientes 
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Artesão do 
metal 

Operador de 
minas 

Ofícios das artes 
têxteis 

Pavimentador 
de asfalto 

Técnico de 
sistemas 
eólicos 

Artesão de 
vidro 

Pintor da 
construção 

Eletricista dos 
automóveis 

Fabricante de 
calçados 

Mecânico de 
veículos 
pesados  

Adaptabilidade 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Consciência 
multicultural 

Adaptabilidade 
Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação 
com colegas 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Consciência 
multicultural 

Senso de 
responsabilidade 

Gestão de tempo 
Trabalho em 

equipa 
Trabalho em 

equipa 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
equipa 

Tomando a 
instrução 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
com colegas 

Gestão do 
stress 

Gestão de 
tempo 

Consciência 
multicultural 

Adaptabilidade 
Instruções de 

doação 
Trabalho em 

equipa 
Escuta ativa 

Senso de 
responsabilidade 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidade 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Senso de 
responsabilidade 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Consciência 
multicultural 

Resolução de 
problemas 

com colegas, 
funcionários 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Adaptabilidade 

Organização da 
equipa 

Gestão do stress 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Responsabilidade 
social 

Escuta ativa 
Gestão do 

stress 

Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidade 
Escuta ativa 

Escuta ativa  
Responsabilidade 

social 
Escuta ativa    Escuta ativa Autonomia Flexibilidade 

  
Comunicação 
com colegas 

Inspirando 
outros 

      

  Adaptabilidade        

  Escuta ativa   
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Pintor de 
veículos 

Reparação de 
motociclos 

Técnico de 
compras e 

venda de peças 
para veículos 
motorizados 

Eletricista de 
redes 

Eletromecânica de 
eletrodomésticos 

Técnico em 
gestão e 

controle de 
energia 

Operador de 
tingimento 

Técnico de 
soldadura 

Ferreiro da 
construção 

Técnico em 
topografia 

Senso de 
responsabilida

de 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
com colegas 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação com 
os clientes 

Gestão de 
equipa 

Consciência 
multicultural 

Trabalho em 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Tomando a 
instrução 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Instruções de 
doação 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras emoções 

Tomando a 
instrução 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Tomando a 
instrução 

Senso de 
responsabilida

de 
Empatia Adaptabilidade 

Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Comunicação 
com colegas 

Responsabilidad
e social 

Comunicação 
com colegas 

Escuta ativa 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Adaptabilidade 
Planejamento 
com colegas e 
colaboradores 

Adaptabilidade 
Tomando a 
instrução 

Escuta ativa 
Gerir (apoiando) 
outras emoções 

Gestão de 
tempo 

Adaptabilidade 
Senso de 

responsabilidad
e 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de 
tempo 

Inspirando 
outros 

Gestão de 
equipa 

Senso de 
responsabilidad

e 

Responsabilidade 
social 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

Gerir 
(apoiando) 

outras emoções 

Gestão de 
tempo 

 

Gerir 
(apoiando) 

outras 
emoções 

Resolução de 
problemas com 

colegas, 
funcionários 

 Gestão de tempo 
Senso de 

responsabilidad
e 

 
Senso de 

responsabilidad
e 

  

 Escuta ativa 
Inspirando 

outros 
  Adaptabilidade  Autonomia   

       
Gestão de 

tempo 
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Assistente de 
vendas a 
retalho 

 

Prestador de 
cuidados  

Assistente de 
cozinha 

 

Limpeza 
 

Enfermeira 
auxiliar 

 

Assistente 
 

Motorista de 
veículos 

pesados de 
mercadorias 

 

Cozinheiro 
chefe 

 

Chefe de mesa 
 

Eletricista de 
edifícios 

 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Gestão de 
tempo 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Escuta ativa Gestão de tempo 

Comunicação 
verbal com 

colegas 
Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Competências de 

trabalho 
orientadas ao 

cliente 

Escuta ativa Gestão de tempo 
Ética de 

trabalho/atitude 
Educação Inspirando outros 

Planejamento 
com, colegas e 

funcionários 
Equipa 

Competências de 
trabalho orientadas 

ao cliente 

Gestão de 
tempo 

Educação 
Tomando a 
instrução 

  
Resolução de 

problemas com 
funcionários 

Comunicação 
verbal com 

clientes 
Gestão de equipa  Educação  

 

Trabalhador 
da 

construção 
 

Enfermeira 
de berçário 

 

Trabalhador 
da produção 

 

Taxista 
 

Rececionista/Assistente 
pessoal 

 

Trabalhador 
do metal 

 

Caixeiro de 
retalho 

 

Canalizador 
 

Empregado 
de bar 

 

Técnico 
automóvel 

 

Comunicação 
verbal com 

colegas 
Escuta ativa Escuta ativa 

Gestão de 
tempo 

Competências de trabalho 
orientadas ao cliente 

Organização da 
equipa 

Comunicação 
verbal com o 

cliente 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
Escuta ativa 

Resolução de 
problemas com 

clientes 

Escuta ativa 
Comunicação 

verbal com 
clientes 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Comunicação 
verbal 

com os clientes 

Comunicação verbal com 
colegas 

Colaboração de 
competências de 

trabalho 
orientada ao 

cliente 

Competências de 
trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Gestão de 
tempo 

Competências 
de trabalho 

orientadas ao 
cliente 

Escuta ativa 

  
Ética de 

trabalho/atitude 
Educação Escuta ativa  Gestão de tempo Escuta ativa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
tempo 

    Equipa  
Gestão de 

clientes 
 Educação  

      Educação    
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Trabalhador 
do Aeroporto 

Depositário 
animal 

Pavimentador 
de asfalto 

Funcionário 
de casa de 

banho 

Trabalhador 
do canal 

Cantina Porteiro 
Guarda 
Florestal 

Operador de 
empilhadora 

Recolha de 
lixo 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

colegas 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Gestão de 
conflitos 

Trabalho em 
equipa 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
 

Gestão de 
tempo 

Resolução de 
problemas com 

clientes 
 

Trabalho em 
equipa 

Consciência 
multicultural 

Resolução de 
problemas com 

colegas 
  

  
Comunicação 

verbal com 
colegas 

   
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Trabalho em 
equipa 

  

       
Comunicação 

verbal com 
colegas 

  

       Gestão do stress   

 

Técnico de 
manutenção 

de solo 

Técnico de 
manutenção 
de campo de 

golfe 

Pessoal da 
entrega de 

jornais 
Enfermagem Porteiro 

Trabalhador 
de 

construção 
rodoviária 

Montadores 
de 

andaimes 

Revendedor 
de segunda 

mão 

Limpador de 
rua 

Tabacaria 

Resolução de 
problemas com 

colegas 

Gestão de 
tempo 

Gestão de 
tempo 

Gestão de tempo 
Orientação de 
atendimento 

ao cliente 

Trabalho em 
equipa 

Gestão de tempo 
Resolução de 

problemas com 
clientes 

Gestão de 
tempo 

Orientação de 
atendimento 

ao cliente 

Trabalho em 
equipa 

Trabalho em 
equipa 

Comunicação 
verbal com 

clientes 

Consciência 
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APPENDIX 4 – WARM UP AND ENERGISERS 

 

APÊNDICE 4 - AQUECIMENTO E ENERGIA 

 

De 1 a 20 

 

OBJETIVO: Melhorar a concentração, entender melhor o grupo 

TAMANHO DO GRUPO: 8–15 

FERRAMENTAS: Nenhuma 

TEMPO: Cerca de 10 a 20 minutos (dependendo de quão bem os membros do grupo conseguem se 

concentrar) 

PROCESSO: Os membros do grupo estão em círculo. A tarefa é contar em voz alta até 20. Alguém precisa 

começar com "um". Outra pessoa tem que continuar com "dois", mas outra com "três" e etc. Se o mesmo 

número for dito por duas pessoas ou mais, todos terão que começar a contar desde o início. Se o grupo 

ainda não estiver bem formado, basta contar até 20. Mais tarde, o número pode ser aumentado. Este 

exercício pode ser feito com freqüência, por exemplo, sempre que antes do início do trabalho em grupo. 

 

CHEIRE ISSO 

 

OBJETIVOS: Conhecer-se, sentir-se mais à vontade em um grupo. 

TAMANHO DO GRUPO: 8–35 

FERRAMENTAS: Cadeiras fortes que são estáveis no chão. O número de cadeiras depende do número de 

pessoas que participam da tarefa. Materiais alternativos: uma folha de papel (formato A4) para cada 

participante ou um barbante colocado no chão e formado em círculo. 

TEMPO: cerca de 20 a 30 minutos 

PROCESSO: Os membros do grupo estão em círculo em cadeiras (folhas de papel ou barbante). É 

importante arrumar as cadeiras, possibilitando passar de uma cadeira para outra sem tocar o chão. A tarefa 

é permanecer em fila em alguma sequência, por exemplo, de acordo com o mês e o dia do nascimento, a 

primeira letra do nome (de acordo com o alfabeto), o signo do zodíaco etc. sem tocar o chão. Se feito em 

um círculo, outra regra pode ser introduzida, os membros só podem se mover no sentido horário. 

 

MUDANDO DE LUGAR SE .. 

 

OBJETIVO: Conhecer-se, sentir-se mais à vontade em um grupo 

TAMANHO DO GRUPO: Ilimitado 
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FERRAMENTAS: Cadeiras dispostas em círculo. Tem que haver uma cadeira menor que o número de 

participantes. 

TEMPO: 10-15 minutos 

PROCESSO: Os membros do grupo precisam sentar-se em círculo. Uma pessoa tem que ficar no centro e 

dizer algo sobre si mesma. Um participante a quem o recurso mencionado se aplica deve sair da cadeira 

procurando um novo lugar para se sentar (por exemplo, uma pessoa diz “eu gosto de sorvete de baunilha”) 

e o participante que também gosta dele precisa mudar para um novo lugar para se sentar). Variação 

adicional: você não tem permissão para se sentar no seu vizinho. 

 

MÃOS MISTURADAS 

 

OBJETIVO: Relaxar, brincar, aquecer 

TAMANHO DO GRUPO: Ilimitado 

FERRAMENTAS: Nenhuma 

TEMPO: 10 minutos 

PROCESSO: Os participantes devem ficar em círculo fechado, com as costas voltadas para o centro. Eles 

precisam levantar as mãos e incliná-las levemente para trás. Então, sem olhar e totalmente por acaso, eles 

precisam alcançar as mãos de outras pessoas, mantê-las firmes e, finalmente, tentar separar tudo para que 

todos fiquem em círculo. Este jogo pode ser iniciado deitado no chão. Os participantes levantam as mãos 

acima da cabeça, pegam as mãos de outra pessoa e tentam se levantar e desembaraçar. 

 

NOME E AÇÃO 

 

OBJETIVO: Aprender os nomes um do outro 

TAMANHO DO GRUPO: 

Ilimitado. No entanto, se houver mais de 40 pessoas em um grupo, o jogo deve ser iniciado desde o início, 

depois que metade deles o terminar. E se um grupo é particularmente pequeno (5 a 7 pessoas), o método 

não é tão eficaz. 

FERRAMENTAS: Nenhuma 

TEMPO: 10–15 minutos Os membros do grupo precisam sentar ou ficar em círculo. Um por um, cada 

membro diz seu nome e faz algum movimento ao mesmo tempo. O resto do grupo precisa repetir o nome e 

o movimento. Este método é baseado em dizer o nome em voz alta. É importante articular o nome de 

forma clara e em voz alta - especialmente em um ambiente internacional / intercultural. Não é comum se 

expressar com um movimento; portanto, o líder do grupo pode precisar começar e mostrar um exemplo. 

Dois líderes de grupo podem sentar-se um ao lado do outro. Um deles pode iniciar o círculo e o outro - 

terminá-lo. Isso dá ao segundo líder do grupo a chance de fazer o grupo se mover, por exemplo, 

começando a se movimentar pela sala. É uma boa idéia terminar o jogo de aprender nomes e iniciar a fase 

de aquecimento (por exemplo, com os "Átomos e moléculas", "Saudações" etc.). Todo mundo começará a 
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repetir o movimento do líder do grupo e, portanto, não haverá necessidade de pedir ao grupo que se 

levante (se os participantes estiverem sentados), para fazê-los se mover. 

 

 

 

DIGA O NOME MAIS RAPIDAMENTE 

 

OBJETIVO: Memorizar os nomes mais rapidamente 

TAMANHO DO GRUPO: 12–24 

FERRAMENTAS: Um jornal 

TEMPO: 15 minutos 

PROCESSO: 

Os membros do grupo sentam ou ficam em círculo. Uma pessoa fica no centro. Alguém tem que dizer o 

nome de outra pessoa e aquele que está parado no centro deve bater (mas gentilmente) na pessoa cujo 

nome foi dito com um jornal embrulhado na cabeça. A pessoa cujo nome foi dito deve dizer o nome de 

outra pessoa antes de ser atropelada por um jornal. Qualquer pessoa que não consiga fazer isso a tempo 

ou cometa um erro deve ir ao centro do círculo. O líder do grupo deve estar atento às pessoas que são mais 

lentas e que podem não ser capazes de o diga nomes tão rápido quanto os outros. Se o líder do grupo 

souber que há pessoas assim no grupo, ele / ela não deve sugerir jogar este jogo. Não deve haver 

vencedores ou perdedores neste jogo - não se trata de ganhar, mas de aprender os nomes. Este jogo é 

divertido e escapista. Se você jogar antes de começar o trabalho, pode ser difícil manter as pessoas 

concentradas. Pode ser melhor jogar este jogo para memorizar nomes durante o tempo livre ou durante os 

intervalos entre diferentes estágios do trabalho. 
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