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O PROJETO 
O projeto Unexpressed Talent (doravante, UT), financiado pelo programa 

Erasmus +, envolve 9 parceiros da França, Itália, Croácia, Eslovénia, 

Espanha, Portugal e Bélgica, que reuniram forças para analisar o 

desconforto dos jovens e desenvolver ferramentas e percursos de 

educação informais para a sua capacitação pessoal e social. 

 
O principal objetivo do projeto é encontrar soluções para minimizar a 

exclusão social e educativa dos jovens em idade escolar (14-24 anos), 

bem como de jovens NEET (15-25 anos), ao melhorar a sua participação 

ativa na sociedade civil e ao aumentar a sua responsabilidade pessoal. A 

lógica do projeto baseia-se nos objetivos estratégicos do Europa 2020 

(especificamente, a diminuição do abandono escolar para abaixo dos 10%) 

e no programa Erasmus Plus, cujo objetivo global é aumentar as 

capacidades e competências dos jovens para melhorar a sua 

empregabilidade. 

 
Considerando as diferenças entre os países dos parceiros, em termos de 

sistemas nacionais de educação e formação e em termos das 

características da população jovem (por exemplo, a diferente média de 

idades em que os jovens saem da casa dos pais ou a presença de 

imigrantes jovens, muito acentuada em Itália, França e Bélgica e marginal 

na Croácia e na Eslovénia), foi dedicada uma fase relevante do projeto ao 

estudo e análise da situação existente. 

Subsequentemente, os conhecimentos adquiridos foram transformados em 

ferramentas de formação para professores, educadores e formadores 

(constituindo um verdadeiro "Modelo UT") com o objetivo de encorajar o 

envolvimento dos jovens em atividades extracurriculares e promover a 

participação ativa entre os jovens. 

 
A rede de parceiros do projeto acredita profundamente que a diminuição 

do desfavorecimento social dos jovens (em especial, dos jovens em risco) 

pode promover a inclusão na sociedade civil, com efeitos positivos nas 

competências sociais e no aperfeiçoamento dos seus “talentos não 

revelados”. 

A força do projeto reside no envolvimento de organizações da sociedade 

civil (cultura, desporto, voluntariado) nas atividades escolares, encorajando 

a criação de redes de educação e formação. 

Este é obviamente um objetivo ambicioso, que não pode ser ultrapassado 

até à data de conclusão do projeto. O desafio para as organizações 

parceiras e para todos os envolvidos, direta ou indiretamente, é continuar 

o trabalho de promover a cooperação entre instituições para prevenir e 

combater o desconforto dos jovens. 
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O MODELO UNEXPRESSED TALENT 
O objetivo do Toolkit é disponibilizar uma vasta gama de métodos práticos, sólidos, mas adaptáveis e 

interessantes, para avaliar e autoavaliar competências sociais básicas para jovens com menos 

oportunidades, bem como jovens no geral, e ajudar os jovens a avaliarem as suas próprias 

competências sociais, a identificarem e valorizarem as suas vocações e capacidades, a melhorarem 

competências-chave e orientá-las para um envolvimento mais ativo e produtivo na escola, na 

sociedade e, possivelmente, no mercado de trabalho. 

 
Para atingir este objetivo, desenvolvemos um modelo que resultou na criação de uma ferramenta de 

capacitação para promover a autonomia e o autorreconhecimento de competências para que os 

talentos surjam facilmente e, consequentemente, criar estratégias para os valorizar e promover. 

 

 
 
 

 
1) IDENTIFICAR TALENTOS NÃO REVELADOS 

 
O primeiro passo, que no projeto corresponde à análise da investigação (Output 1), tem como objetivo 

analisar os principais fatores que influenciam o desconforto dos jovens e o abandono escolar precoce 

(doravante, AEP) e os fatores estruturais e sistémicos que impedem os talentos de se revelarem. 
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OBJETIVOS 

Principais objetivos deste passo: 

• Disponibilizar uma análise sólida e uma situação base das causas dos talentos não revelados e 

riscos/dados sobre o AEP ou exclusão de qualquer tipo de atividades sociais/económicas (NEETs) 

• Garantir que a perspetiva de todos os participantes está incluída na análise e que é criada uma 

abordagem holística à questão 

• Utilizar dados qualitativos e quantitativos e informações para efetuar ligações com significado 

(causa/efeito, raiz/problemas) para desenvolver e implementar ações e estratégias que liguem 

organizações de educação formal e informal na promoção da expressão de talentos e capacitação dos 

jovens ao mesmo tempo que os mantêm na escola ou viabilizando a sua ativação e empregabilidade. 

 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

• Questionários semiestruturados para jovens (multidimensionais, baseados e adaptados a partir do 

questionário de investigação) 

• Entrevistas a grupos de jovens, professores, ONG, acerca de questões específicas 

• Grupos de discussão com os intervenientes 

• Análise das investigações e dados locais disponíveis 

 

2) MAPEAR TALENTOS 
Identificação de um conjunto de competências sociais associadas a algumas competências-chave. 

Aqui irá encontrar as atividades que implementámos nesta fase do percurso de formação. 

 
OBJETIVOS 

O mapeamento de talentos não revelados tem vários sentidos no modelo UT e chama a atenção para 

diferentes aspetos. É um passo fundamental que tem de ser continuamente monitorizado e atualizado. 

Refere-se a, pelo menos, quatro dimensões de mapeamento: 

• O processo de concentração nas “capacidades e competências” que necessitam de ativação para 

o grupo-alvo 

• O processo de autorreflexão inicial e formação de grupos como passo preliminar para a avaliação 

das competências 

• O processo de reconsiderar continuamente estas escolhas devido à investigação aprofundada e à 

interação entre a educação formal e informal e as atividades com o grupo-alvo 

• O processo de identificação de locais/contextos/alianças/intervenientes para envolver em todo o 

percurso do UT 

 
Estas quatro dimensões contribuem para os objetivos gerais deste passo: 

• Apoiar a identificação de conhecimentos, capacidades e competências que os jovens adquiriram ao 

longo da vida para que estejam cada vez mais cientes do seu potencial e talentos (não revelados) 

• Procurar proativamente soluções para as necessidades emergentes relacionadas com a expressão 

gradual dos talentos 

• Preparar o caminho para a exploração e valorização positivas dos recursos da comunidade e 

intervenientes, especialmente intervenientes na educação informal, mas também autoridades locais e 

organizações culturais e desportivas, empresas e outros intervenientes relevantes da rede local 
 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

Foram desenvolvidos diferentes métodos e ferramentas para fins de experimentação. 
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EU SOU, EU TENHO, EU GOSTARIA 
(Cartão 1) 

 

METAS 

Apoiar a socialização em grupo 

Iniciar o processo de aumento do autoconhecimento para desenvolver competências de autonarração 

 
MATERIAIS 

Podem ser utilizadas imagens e fotografias para apoiar os participantes. 

 
INSTRUÇÕES 

1. É distribuído um cartão em branco entre os participantes. O formador pede aos participantes para 

dividirem o cartão em 3 partes: no topo da primeira parte têm de escrever “Eu sou...”, no topo da 

segunda parte “Eu tenho...” e no topo da última parte “Eu gostaria...”. O formador pode utilizar o cartão 

fornecido na página seguinte. 

2. Os participantes são agora convidados a completarem livremente as frases de uma só vez. Podem 
utilizar as imagens e fotografias fornecidas pelo formador (técnica imagem/linguagem). Todos os 
participantes, em pé e à vez, analisam a coleção de fotografias (organizadas previamente sobre as 
mesas) e identificam três fotografias que expressam as características identificadas, sem as 
mover/tirar. Os participantes regressam ao lugar e tomam nota das imagens selecionadas. 
3. À vez, todos os participantes apresentam as respostas às frases; os restantes participantes não 
devem comentar. 

 
SUGESTÕES 

Esta atividade é particularmente adequada para que as pessoas num novo grupo se conheçam. O 

formador pode debater as respostas particulares numa reunião individual com os participantes e dar 

início à reflexão sobre si mesmos. 

 
TEMPO 

Cerca de 30-40 minutos  

Adequada para o trabalho em GRUPO. 

FONTE 

Adaptado de “Age in tandem”. 
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EU SOU, EU TENHO, EU GOSTARIA 
(Cartão 1) 

 

Sem pensar muito, preencha a tabela abaixo ao explicar todos os aspetos ou todos os desejos que 

melhor o descrevem. 

 
 

 
 

NOME __________________________ 

Eu 
sou... 

Eu 
tenho... 

Eu 
gostaria... 
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UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO 

(Cartão 2) 
 

METAS 

Facilitar a identificação de estratégias individuais, recursos e competências e a capacidade de falar 

sobre si mesmo de forma positiva. 

 
MATERIAIS 

Se possível, utilize o cartão fornecido. 

 
INSTRUÇÕES 

O exercício requer lembrar uma experiência pessoal que foi ultrapassada com sucesso apesar das 

dificuldades. 

A atividade pode ser realizada como um exercício escrito ou oral. 

Pode ser efetuada uma introdução preliminar ao conceito de capacidades/competências de modo a 

conhecer e integrar os termos específicos e a linguagem utilizada numa estrutura comum. 

1) O formador prepara um exemplo de uma experiência difícil ultrapassada com sucesso e descreve-a 

aos participantes. 

2) O formador pede aos participantes para relembrarem um episódio que representou um desafio, 

mas com que lidaram com êxito. Os participantes podem utilizar o cartão fornecido para descrever a 

respetiva experiência ou o formador pode pedir-lhes para dividir uma folha em branco em 3 partes e 

descrever a situação inicial no topo, as medidas que tomaram para mudar esta situação na parte 

central e os resultados obtidos na última parte da folha. 

3) Segue-se a apresentação voluntária de algumas experiências em sessão plenária. 

4) O formador convida os participantes a refletirem sobre a experiência relembrada e tenta que as 

competências se manifestem. Os dois últimos passos também podem ser realizados com a técnica de 

entrevista cruzada que consiste em dividir o grupo em pares e deixar os participantes fazerem 

perguntas uns aos outros. Por fim, pode ser efetuado um debate em grupo acerca dos resultados das 

entrevistas. 

 
SUGESTÕES 

Esta atividade também é adequada para o trabalho individual. 

O formador pode debater as respostas particulares numa reunião individual com os participantes e dar 

início à identificação e avaliação das competências individuais. 

 
TEMPO 

Cerca de 45 minutos (15 minutos para o trabalho individual e 30 minutos para o debate em sessão 

plenária)  

Adequada para o trabalho INDIVIDUAL e em GRUPO. Parte desta atividade também pode ser 

realizada como “TRABALHO DE CASA”. 

 
FONTE 

Adaptado de “Age in tandem”. 



1
0 

 

 

UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO 

(Cartão 2) 
 

 

Situação inicial 

Medidas tomadas 

Resultados obtidos 

 
Nome __________________________________ 



21 

 

 

PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 

(Cartão 5) 
 

METAS 

Identificar e avaliar os pontos fortes e fracos dos participantes e sensibilizá-los para os respetivos recursos. 

Apoiar os participantes na identificação de formas eficazes de se representarem e de se apresentarem a 

outras pessoas. 

 
MATERIAIS 

Imprima o “cartão” fornecido. 

 
INSTRUÇÕES 

A atividade pode ser realizada em entrevistas individuais, sessões em grupo ou como um exercício de 

autoavaliação (a ser seguido por uma reunião com um especialista). Em alternativa, o formador pode 

combinar estas metodologias conforme a situação efetiva. 

 
Esta ferramenta também pode ser combinada com o cartão “A análise SWOT” (Cartão 6): ambas as 

ferramentas são úteis para melhor compreender e avaliar a atual perspetiva de desenvolvimento do 

indivíduo e identificar recursos a otimizar e áreas a melhorar e, assim, planear uma estratégia coerente 

de desenvolvimento pessoal: 

12. Os pontos fortes são o “valor acrescentado” de uma pessoa, a sua “vantagem competitiva”, 

especialmente no mercado de trabalho. Por este motivo, os pontos fortes devem ser 

estimulados e valorizados. 

13. Os pontos fracos são tão importantes quanto os pontos fortes, porque o indivíduo tem de os 

conhecer para lidar com eles e potencialmente trabalhar para os transformar em vantagens e 

atingir os objetivos pessoais (por exemplo, encontrar trabalho). 

Esta atividade também pode ser combinada com “O que os outros dizem de mim” (Cartão 7). 

 
A atividade que propomos é bastante simples de explicar, mas requer uma reflexão e empenho profundos 

do participante. 

1) É solicitado a cada participante que trabalhe individualmente. O formador apresenta e explica o 

cartão e o que deve ser feito: os participantes devem identificar 3 pontos fortes e 3 pontos fracos e 

pensar sobre o comportamento, um episódio da vida ou eventos que demonstrem estes pontos fortes e 

fracos. Em seguida, por cada ponto fraco, o participante deve identificar o lado negativo e pensar como 

pode transformar estes pontos fracos em algo positivo: por exemplo, se alguém disser que é teimoso, 

podemos dizer que é muito determinado e orientado para os objetivos (o que normalmente é apreciado 

pelas empresas). 

2) O formador pode debater os resultados em conjunto numa sessão em grupo ou individualmente, 
permitindo que o autoconhecimento dos talentos individuais surja. 

 
TEMPO 

45 minutos-1 hora 

 
Adequada para o trabalho INDIVIDUAL/EM GRUPO. 
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PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 

(Cartão 5) 
 

Nome próprio e apelido __________________________ 

 
Escolha 3 PONTOS FORTES e 3 PONTOS FRACOS que melhor representem a sua personalidade. 

Em seguida, pense em exemplos concretos (da vida familiar, escola, amizades, etc.) que demonstrem 

estes pontos fortes e fracos. 

 

PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS EXEMPLOS CONCRETOS 

  

  

  

  

  

  

 

Tente valorizar os seus pontos fortes! 

 
Descubra o outro lado da moeda de cada um dos seus pontos fracos: transforme estes pontos 

fracos em algo positivo. 

 

PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS REDEFINIÇÃO POSITIVA 
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3)  ENVOLVER TALENTOS (NÃO REVELADOS) 
 

O projeto disponibiliza uma estrutura de possíveis atividades com o objetivo de atrair e envolver os 

jovens com menos oportunidades. 

 
OBJETIVOS 

Envolver talentos (não revelados) é um passo que engloba dois momentos cruciais do método que os 

parceiros desenvolveram: 

1. Inclusão dos jovens em idade escolar ou NEETs 

2. Manutenção do interesse dos jovens e envolvimento ativo no percurso 

Por conseguinte, o envolvimento é um conjunto de métodos e atividades que contribuem para atrair e 

envolver os jovens com menos oportunidades. Estas atividades de “envolvimento” têm como objetivo 

promover o projeto entre os jovens e ativar a respetiva participação na formação Unexpressed Talent. 

As atividades podem ser uma combinação de redes sociais/marketing de guerrilha, envolvimento de 

instituições locais, etc. 

Embora tenhamos identificado algumas atividades para este objetivo, a conceção e planeamento 

destas ferramentas e métodos variam consoante a condição do jovem que pretendemos atrair e 

apoiar. 

 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

Debate e confronto com “especialistas em jovens”, como psicólogos, professores, assistentes sociais e 

animadores de juventude, que trabalham diretamente com o grupo-alvo e podem dar conselhos úteis, 

bem como grupos locais de jovens que podem alargar a perspetiva acerca do envolvimento dos seus 

pares. 

O Alert Tool (O2) também representa um primeiro contacto com os jovens. Como tal, foi pensado para 

ser utilizado na escola, mas, com a devida adaptação (por exemplo, ao criar uma aplicação), também 

pode ser utilizado para intercetar NEETs ou outros talentos não revelados. 

 
Estas atividades de “envolvimento” têm como objetivo promover o projeto entre os jovens e ativar a 

respetiva participação na formação Unexpressed Talent. As atividades podem ser uma combinação de 

redes sociais/marketing de guerrilha, envolvimento de instituições locais, etc. 

 

4) AVALIAR OS TALENTOS 
 

OBJETIVOS 

A avaliação implica a apreciação construtiva e a exploração positiva dos pontos fortes para melhorar 

os pontos fracos. Está estreitamente relacionada com a identificação de conhecimentos, capacidades 

e competências, pois é a fase seguinte no processo de mapear talentos. A identificação e a avaliação 

de competências permitem aos indivíduos demonstrar (a si próprios e aos outros) os respetivos 

conhecimentos, capacidades e competências. Estas ações representam a primeira fase do caminho de 

capacitação, funcionando assim como ferramentas para oferecer segundas oportunidades a jovens em 

risco de abandono escolar ou outros grupos em risco de exclusão. 

Os objetivos deste passo incluem: 

• Ajudar os indivíduos a refletirem e a tornarem-se cientes das suas capacidades efetivas 

(conhecimentos, capacidades e competências); 

• Ajudar os NEETs e os jovens que abandonam a escola a desenvolver as respetivas carreiras e a 
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aumentar as suas hipóteses de empregabilidade; 

• Disponibilizar aos indivíduos uma forma de demonstrarem e promoverem as suas capacidades e 
competências; 

• Mapear as necessidades de formação adicional, considerando a importância de fazer corresponder 

as competências do indivíduo aos requisitos do mercado de trabalho - também em termos de 

competências transversais. 

Alguns países desenvolveram vários sistemas de equilíbrio de competências que vão ao encontro dos 

objetivos acima listados durante muitos anos. Embora os dados resultantes do equilíbrio de 

competências possam ser utilizados ocasionalmente no sentido de uma qualificação formal, 

normalmente este não é o objetivo principal. 

Os métodos e abordagens a serem utilizados para apoiar a identificação e avaliação de competências 

têm de estar “recetivos ao imprevisto” e, como já mencionado na fase de mapeamento, é importante 

que não se limite o leque de conhecimentos, capacidades e competências que podem ser 

considerados, mesmo quando o modelo UT se concentra em algumas destas competências. 

Existem algumas ferramentas ICT que permitem a autoavaliação. No entanto, normalmente esta fase 

requer o envolvimento ativo de conselheiros/formadores capazes de entrar em diálogo com o 

participante e direcioná-lo para as opções e ferramentas adequadas. Embora as ferramentas baseadas 

em ICT possam alcançar mais pessoas e ser mais baratas e rápidas de utilizar, devido ao seu caráter 

padronizado, podem não conseguir identificar e valorizar a combinação específica de capacidades e 

competências adquiridas por um indivíduo. As entrevistas e as abordagens baseadas no diálogo 

podem ser mais valiosas para o indivíduo. Na verdade, a avaliação de competências tem de estar 

recetiva à variação e diversidade individual, equilibrando-as cuidadosamente com a utilização de 

ferramentas padronizadas. É importante evitar preconceitos inadvertidos criados pela própria 

ferramenta. Considerando que a avaliação de competências tem um efeito motivacional importante (e, 

desta forma, o envolvimento também prossegue neste passo), a forma como a autoavaliação e a 

avaliação individual são combinadas irá influenciar o impacto nos indivíduos. 

As atividades relacionadas com a identificação e avaliação de competências podem ser realizadas ao 

nível individual e/ou em grupo. O trabalho em grupo permite aos participantes conhecerem-se uns aos 

outros, aumenta a curiosidade e a compreensão mútua de outras pessoas. 

 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

No Output 3, “Toolkit do UT”, foi desenvolvido um conjunto comum de atividades, exercícios, 

encenações, etc., para a avaliação e autoavaliação das competências. 

O Toolkit é uma ferramenta mista, com uma combinação de diretrizes para operadores/formadores de 

jovens, que inclui materiais para workshops em grupo, reuniões individuais, recursos online/ICT e 

“trabalhos de casa” para os participantes. Inclui atividades de workshops verdadeiros e pequenas 

técnicas (consulte o Toolkit em separado). 

O Toolkit contém várias unidades de formação desenvolvidas para melhorar o conjunto escolhido de 

competências transversais. 

Cada unidade de formação pode ser utilizada individualmente ou em combinação com outras 

unidades. Esta estrutura modular irá ajudar os operadores a adaptarem a ferramenta a diferentes tipos 

de ambientes e situações, de acordo com as exigências e necessidades dos clientes e/ou grupos-alvo. 

 
Cada unidade de formação poderia ser utilizada individualmente ou em combinação com outras 

unidades. Esta estrutura modular irá ajudar os operadores a adaptarem a ferramenta a diferentes tipos 

de ambientes e situações, de acordo com as exigências e necessidades dos clientes e/ou grupos-alvo. 

 
Foram desenvolvidos diferentes métodos e ferramentas para fins de experimentação e pode encontrá-

los nas atividades do Toolkit apresentadas na secção seguinte. 
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5) COMPROMISSO COM OS TALENTOS 
 

OBJETIVOS 

Os talentos são muito mais do que as notas na escola. A partir desta consideração e recordando 

alguns exemplos icónicos, os parceiros do UT acordaram que existe uma maior probabilidade de os 

talentos emergirem quando as pessoas são confrontadas com experiências da “vida real”. 

Objetivos do passo “Compromisso com os talentos não revelados”: 

• Oferecer aos jovens a oportunidade de melhorar e, consequentemente, exprimir as 

competências/talentos graças a um compromisso pessoal numa atividade baseada na 

comunidade 

• Explorar as principais competências e talentos dos jovens para melhorar a relação e coesão da 

comunidade, bem como o potencial criativo dos jovens na inovação cultural e social da 

comunidade 

• Criar iniciativas baseadas na comunidade onde os intervenientes na educação formal e 

informal colaboram para a capacitação dos jovens e a expressão dos seus talentos, também 

com o objetivo de fazê-los regressar à escola, frequentarem formação adicional ou se 

empregarem 

Para atingir estes objetivos, e em coerência com as atividades de mapeamento, é necessário integrar 

os jovens em planos de desenvolvimento de projetos especiais em grupo ou individualmente, 

envolvendo-os em atividades de voluntariado ou na colaboração com OSC/associações locais, 

instituições, ONG, etc. 

 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

O passo “Compromisso com os talentos” baseia-se nos resultados da fase “Avaliar os talentos” e irá 

contribuir para a fase seguinte do processo que é a exploração positiva de toda a experiência 

“Unexpressed Talent” para o benefício dos jovens e da comunidade. 

No final do passo “Avaliar os talentos”, os jovens envolvidos irão desenvolver, em concordância com 

as escolas e parceiros, um plano de ação individual ou em grupo que irá definir a aplicação dos 

talentos em contextos da vida real. Este plano irá incluir objetivos a curto, médio e longo prazo. Terá 

como objetivo a manutenção na escola e o desenvolvimento de competências sociais ou pessoais, 

incluindo competências de pensamento criativo e crítico. 

Neste passo, os parceiros têm de definir e estabelecer redes de cooperação locais detalhadas com 

outras organizações locais para facilitar o empenho dos participantes. Exemplos de atividades que 

contribuem para os objetivos do “Compromisso com os talentos” (exemplos não exaustivos): 

✓  Criação de grupos de ação, voluntários ou mesmo com donativos em géneros, que trabalhem 

na organização de iniciativas em colaboração com ONG e OSC (feiras e eventos locais, 

eventos desportivos, etc.) 

✓  Criação de grupos de arte liberais que trabalhem em projetos da comunidade (artes visuais, 

vídeo, teatro, pintura, instalações, etc.) que os aproxime da comunidade. Por exemplo, trabalho 

com a junta de freguesia, projetos intergeracionais, instalações de arte, concertos, etc. 

✓  Períodos de estágio em empresas locais ou serviços públicos 

✓  Criação de grupos de estudo com pares e adultos (especialistas) em regime de voluntariado 

✓  Inscrição em formação adicional (especialmente para NEET) e atividades de procura ativa de trabalho 

No final do processo, o certificado “Youthpass” irá resumir e comprovar os talentos que os 

participantes revelaram e como, no passo final “Revelar e valorizar talentos”. 
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O passo “Compromisso com os talentos” baseia-se nos resultados da fase “Avaliar os talentos” e 

contribui para a fase seguinte do processo que é a valorização de toda a experiência “Unexpressed 

Talent”. 

 
Foram desenvolvidos diferentes métodos e ferramentas para fins de experimentação. 
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O QUE ME MOTIVA 

(Cartão 1) 
 

METAS 

Apoiar a identificação de futuros percursos para os participantes 

Identificar alavancas motivacionais 

Desenvolver o autoconhecimento 

 
MATERIAIS 

O cartão seguinte pode ser impresso e distribuído entre os participantes 

 
INSTRUÇÕES 

Esta atividade é adequada para o trabalho individual e sessões em grupo. 

1) O cartão seguinte é distribuído entre os participantes. O formador pede que pensem sobre o tipo de 

situação, comportamento, etc. que possa motivar os participantes. As alavancas motivacionais estão 

presentes internamente (a vontade e atitudes de cada um, etc.) e externamente (fatores ambientais, os 

comportamentos ou comentários de outras pessoas, etc.). 

2) Os participantes são agora convidados a debater livremente os resultados em grupo ou durante 

uma reunião individual com o formador/orientador. 

3) Consoante os resultados, é possível preparar um plano de ação com os participantes referente aos 

passos e ações futuros a seguir para atingir os objetivos definidos no início do programa. 

 

 
TEMPO 

Cerca de 1 hora 

 
Adequada para o trabalho INDIVIDUAL/EM GRUPO. 
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Nome próprio e apelido _______________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cada pessoa trabalha com diferentes alavancas motivacionais. 

A motivação pode vir do interior (por exemplo, vontade de se esforçar além dos limites) ou do exterior 

(comportamento de outras pessoas, fatores ambientais, etc.). 

Tente identificar o que o motiva. 
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BARCOS DE PAPEL 

(Cartão 2) 
 

METAS 

Refletir sobre o papel dos jovens enquanto cidadãos e sobre como podem reforçar o seu empenho nas 

comunidades locais como participantes ativos. 

Utilizar a criatividade e o pensamento criativo para impulsionar o envolvimento dos participantes e 

facilitar o aparecimento dos seus talentos não revelados. 

Desenvolver competências criativas, bem como competências de comunicação/relacionais e 
organizacionais. 

 
INSTRUÇÕES 

Seguindo o exemplo da iniciativa “Mind the Map”, criada por Silvia Gobbo, um talento criativo local, a 

Forcoop irá envolver grupos de jovens locais (16-25 anos) na conceção e realização de instalações de 

arte feitas com barcos de papel (utilizando a água como metáfora) e a identificação de um local da 

cidade, em estado de abandono ou degradação, para apresentar estas instalações. 

Para criar as suas instalações, os participantes são encorajados a utilizar barcos de papel, contendo 

frases ou mensagens escritas por eles próprios sobre assuntos como talentos, valores pessoais, 

compromissos e futuras oportunidades. 

A Forcoop Cora Venezia envolveu o município de San Donà di Piave no projeto “Unexpressed Talent” 

e pediu o respetivo apoio na implementação da seguinte iniciativa. 

Em San Donà di Piave, os grupos irão expor temporariamente as suas instalações no Festival de 

Desporto local em maio de 2016. Cada transeunte irá recolher um barco e, em troca, fazer um donativo 

simbólico para os criadores da instalação. 

As instalações também serão fotografadas e publicadas no Facebook para que os utilizadores possam 

votar nas suas preferidas. A instalação que tiver o maior número de “Gostos” ganha um prémio 

monetário (500 Euros) a ser atribuído às atividades da associação desportiva ou organização/grupo 

que a criou. 

A Forcoop, em parceira com o município, também vai formar um júri que irá atribuir prémios mais 

pequenos aos criadores da instalação que melhor representa o tema do concurso. 

Além disso, de uma perspetiva da sustentabilidade, as instalações podem tornar-se itinerantes e pode 

propor-se aos municípios próximos ou empresas privadas locais que as coloquem nas respetivas 

instalações. 

 
 

 
Esta iniciativa vai ajudar os jovens participantes a refletir sobre o seu papel enquanto cidadãos e sobre 

como podem reforçar o seu empenho nas comunidades locais como participantes ativos. Também irão 

desenvolver competências criativas, bem como competências de comunicação/relacionais e 

organizacionais. 

Os participantes irão gerir por si próprios o tempo a dedicar aos respetivos projetos para que possam 

desenvolver/reforçar as suas competências organizacionais, bem como de comunicação e relacionais. 

A Forcoop irá garantir o apoio e a monitorização durante o projeto e, no final, irá ajudar os participantes 

na avaliação da experiência e na melhoria das suas competências através da utilização da ferramenta 

“Youthpass”. 
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TEMPO 

Está previsto que sejam necessários 6 meses para concluir toda a atividade. A iniciativa será realizada 

entre janeiro e maio de 2016. 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. 

 
SUGESTÕES 

A realização deste projeto a nível local implica grandes recursos, especialmente em termos de tempo, 

envolvimento e responsabilidade. É necessário monitorizar e acompanhar constantemente os 

participantes no desenvolvimento dos seus projetos. 

Trata-se de uma atividade poderosa e eficaz, capaz de produzir resultados muito significativos no 

processo de capacitação pessoal e melhoramento das competências transversais. 

 

6) VALORIZAR TALENTOS (NÃO REVELADOS) 

 
O projeto contém uma estrutura comum para identificar e valorizar as competências sociais dos 

participantes que surgiram durante as atividades de formação. 

É importante que os grupos envolvidos, jovens de um lado e professores, autoridades escolares, 

comunidades e intervenientes do outro, sejam capazes de experienciar e “ver” resultados concretos 

nos percursos do UT. Os participantes nos projetos têm o direito de receber reconhecimento pela sua 

participação e aprendizagem no projeto como uma motivação para o empenho. 

Neste sentido, os resultados de iniciativas específicas (instalações, eventos, peças de teatro, 

concertos, vídeos, concursos desportivos, etc.), bem como a criação de maiores grupos de estudo ou 

de apoio ou as experiências profissionais, representam resultados tangíveis dos percursos. 

Por conseguinte, podemos resumir os objetivos deste passo da seguinte forma: 

• Apresentar resultados concretos, tangíveis e materiais dos percursos do UT que podem ser 

reconhecidos e partilhados com os diferentes intervenientes da comunidade (escolas, cidadãos, 

famílias, pares, etc.) 

• Reconhecer o valor das capacidades e competências que os parceiros consideraram mais relevantes 

para desenvolver, avaliar e melhorar através do modelo e ferramentas Unexpressed Talent de modo a 

permitir que os talentos não revelados dos jovens NEET e jovens que abandonam a escola (e jovens 

em risco de exclusão social no geral) surjam e sejam aproveitados pela comunidade e em contextos 

formais 

• Avaliar e reconhecer a expressão de talentos através de uma ferramenta comum (Youthpass do UT), 

que pode ser utilizada para valorizar as atividades informais no âmbito de percursos formais e, de 

forma mais global, em contextos da vida real (empregadores, outros intervenientes) 

 
PRINCIPAIS MÉTODOS E FERRAMENTAS 

Além da implementação de iniciativas específicas, que oferecem uma oportunidade material de revelar 

talentos, durante as atividades de formação surgiu uma estrutura comum para identificar e valorizar as 

competências sociais dos participantes. Como uma ferramenta para atividades presenciais, o 

“YOUTHPASS” (adaptado ao modelo Unexpressed Talent) representa o principal método para 

sistematizar o processo Unexpressed Talent. O certificado Youthpass é o instrumento desenvolvido 

para este fim pelas agências nacionais envolvidas no Youth in Action Programme da Comissão 

Europeia. Os parceiros do Unexpressed Talent decidiram adaptar esta ferramenta aos objetivos e 

características específicos das atividades e percursos de formação informal desenvolvidos neste 

modelo. Consulte os anexos G-H para obter mais informações sobre o Youthpass. 
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NARRATIVA DAS COMPETÊNCIAS 

(Cartão 3) 

 
METAS 

Apoiar a avaliação e autoavaliação de competências 

Desenvolver competências de autonarração 

Valorizar o crescimento pessoal de cada um 

Desenvolver a capacidade de ouvir de forma ativa 

 
MATERIAIS 

É possível organizar previamente cartões com a descrição de capacidades e competências transversais 

para que os participantes partilhem uma linguagem e terminologia comuns. 

Imprima também instruções para todos os participantes. 

 
INSTRUÇÕES 

1) Os participantes são convidados a selecionar uma ou mais competências ao tirarem um cartão de 

competências. 

 

 
2) Em seguida, os participantes são convidados a encontrar 1 ou 2 parceiros. A atividade implica 

relatar o desenvolvimento bem-sucedido de competências. Cada participante deve contar a história 

de como desenvolveu e utilizou a competência. Os parceiros devem ouvir e apoiar o colega no 

esclarecimento de perguntas e comentários. Os participantes trocam de papel no final da história do 

parceiro. Os participantes devem estar atentos ao tempo e decidir por si próprios como gerir o 

tempo disponível para que todos tenham a oportunidade de contar a respetiva história. 

 
 

 
3) Dê algumas instruções como as seguintes: 

a. A estrutura da história deve ser a seguinte: contexto/situação (onde tudo começa); desafio 

específico a ultrapassar através da utilização das competências “fundamentais” (quando e como 

o participante foi desafiado); medidas tomadas para lidar com as dificuldades (o que foi feito); 

reflexão sobre os resultados obtidos (o que o participante pode aprender com a sua história). 

b. Os participantes devem ser convidados a concentrarem-se numa competência (ou mais) que 

consideravam estar em falta inicialmente ou que não era forte o suficiente. Em seguida, devem 

recordar a situação específica quando esta mesma competência foi aplicada e, de algum modo, 

exibida. Exemplos de perguntas de orientação: como descobriu que tinha de desenvolver esta 

competência? O que fez em relação a isso? Como se processou? Quais foram os resultados? 

Tenha em atenção que os pares podem colocar perguntas adicionais e de esclarecimento, bem 

como pedir exemplos e detalhes. Não permita que os participantes sejam demasiado vagos. 

Tente promover uma reflexão aprofundada. 

c. As questões finais a abordar em grupos de dois ou três participantes prendem-se com os 

indícios/provas e resultados. Exemplos de perguntas de orientação: o que é que estes indícios 

revelam sobre o desenvolvimento das competências? O que sente agora em relação a esta 

competência? 
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Qual é o seu grau de confiança em relação a esta competência? Existe mais espaço para 

melhorar/aprender? Consegue traduzir esta melhoria em termos de objetivos de aprendizagem? 

d. Convide os participantes a registarem os resultados. 

 
4) Esta atividade deve ser realizada numa reunião individual com o formador/orientador ou em 

grupo. Se os grupos de dois/três participantes se reunirem com o formador/orientador, este 

último deve desempenhar um papel de apoio, tentando incentivar uma reflexão mais 

aprofundada e a valorização do processo de desenvolvimento de competências. O 

formador/orientador pode ajudar os participantes a realçar questões importantes e a destacar 

factos ou descobertas relevantes para que os resultados da aprendizagem surjam e sejam 

reconhecidos e valorizados. No caso de uma sessão plenária, pode ser efetuado um debate 

geral sobre as descobertas principais e o formador/orientador pode providenciar cartazes para 

registar alguns dos resultados, especialmente em termos de resultados da aprendizagem. 

 
TEMPO 

Cerca de 1 hora/1h30 para o trabalho individual + 1 hora de debate (em pequenos grupos com o 

formador/orientador ou em sessão plenária) 

 
Adequada para o trabalho INDIVIDUAL e em PEQUENOS GRUPOS. 
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Parte II 

Atividades para o desenvolvimento 

dos talentos não revelados 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDER 

A 

APRENDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA R T E I I 
Atividades para o desenvolvimento  

dos talentos não revelados 
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APRENDER COM OS ERROS 
(Cartão 3) 

 
METAS 

Aprender com os erros, refletir sobre as experiências, avaliar. 

 
INSTRUÇÕES 

1) Entregue aos participantes a tabela dos erros (veja abaixo) e peça-lhes para a preencherem 

com os seguintes itens:  

Situação  circunstância em que o problema ocorreu (exemplo, reprovação num exame) 

Erros  tipo de erro (respostas incompletas, confusão, ...) 

Motivos  pense sobre as causas (distração, estudo insuficiente, ...) 

Soluções  apresente algumas soluções para o problema (concentração, mais tempo de estudo, ...) 

 
2) Debata com os participantes as soluções propostas, os comentários recebidos depois do erro, 

como melhorar da próxima vez, etc. 

 

 
TEMPO 

Cerca de 1 hora: 30 minutos (exercício) + 30 minutos (debate) 

 

 
Adequada para o trabalho INDIVIDUAL. 

 

 
FONTE 

Yvette Warnier. Méthodo, le coach des élèves. Mieux se connaître pour réussir. De boeck 2012 

 

 
#refletir sobre o processo de aprendizagem #utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 

#questionar o raciocínio  #avaliar o sucesso 

#definir objetivos #analisar o problema 

#aprender com os erros #basear-se na experiência 

#gerir a frustração #elaborar uma estratégia 

#priorizar ações 
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(Tabela de exemplo) 

 

 
SITUAÇÃO 

 
ERROS 

 
MOTIVOS 

 
SOLUÇÕES 

Exemplo: reprovação 

num exame 

- respostas incompletas 

- confusão 

- … 

- distração 

- estudo insuficiente 

- … 

- concentração 

- mais tempo de estudo 

- … 

 - - - 
- - - 
- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 

 - - - 
- - - 
- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 

 - - - 
- - - 
- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 

 - - - 
- - - 
- - - 

 - - - 
- - - 

- - - 
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PIRÂMIDE “A MINHA META” 

(Cartão 4) 
 

METAS 

Refletir sobre as prioridades e motivação, aprender para atingir os objetivos, lidar com problemas. 

 
INSTRUÇÕES 

1) Escreva no quadro “A minha meta” e peça aos participantes para trocarem ideias sobre a palavra. O 

mediador escreve as sugestões no quadro. As palavras podem ser sobre os diferentes objetivos que 

as pessoas pretendem atingir, as medidas a tomar para os alcançar, os sentimentos causados, as 

dificuldades, etc. 

2) Entregue a todos os participantes uma folha de papel com o desenho da pirâmide (veja abaixo) e 

peça-lhes para escrever no topo um objetivo que pretendam alcançar. Um objetivo a curto prazo irá 

funcionar melhor. 

3) Peça aos participantes para escreverem as palavras, associadas à conquista da meta, por ordem 

de prioridade e motivação: começando da parte inferior (emoções mais motivadoras, atividades mais 

importantes a realizar, etc.) para a parte superior. As palavras na parte inferior são mais motivadoras e 

relevantes para atingir o objetivo do que as palavras na parte superior: por exemplo, uma pessoa pode 

considerar o medo como sendo mais motivador do que a felicidade, considerar aprender inglês mais 

importante do que aprender espanhol ou considerar como prioritário lidar com a timidez. Os 

participantes podem utilizar algumas das palavras do quadro ou pensar noutras palavras. 

4) Debata com o grupo as respetivas pirâmides: 

- Os aspetos que consideram determinantes 

- As emoções que sentem e como podem ser motivadoras ou desencorajantes 

- As medidas a tomar para atingir as metas 

- As dificuldades com que têm de lidar 

- … 

 
TEMPO 

Cerca de 80 minutos: 15 minutos (troca de ideias) + 30 minutos (atividade) + 45 minutos (debate) 

 
SUGESTÕES 

Se o grupo indicar um objetivo comum, o mediador pode propor ao grupo que trabalhe na mesma 

meta. 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. 

 
#refletir sobre o processo de aprendizagem #utilizar diferentes estratégias de aprendizagem 

#questionar o raciocínio   #avaliar o sucesso 

#definir objetivos  #partilhar informação e opiniões 

#analisar o problema  #aprender com os erros 

#basear-se na experiência  #gerir a frustração 

#elaborar uma estratégia  #priorizar ações 
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A MINHA META:    
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OS MEUS VALORES 

(Cartão 3) 
 

METAS 

Reconhecer a identidade pessoal, social e profissional através da identificação do sistema de valores 

do indivíduo acerca da sua evolução pessoal 

 
INSTRUÇÕES 

1) O formador distribui os cartões com os valores e pede a todos os participantes para os organizarem 

seguindo um critério de importância decrescente (o primeiro é o mais importante, até ao último que 

será o menos importante), descrevendo brevemente cada um deles, utilizando um lápis para fazer as 

correções e modificações. Quem quiser, pode adicionar um valor que não esteja incluído na lista. Não 

é permitido atribuir a mesma importância a dois ou mais valores ou fazer conjuntos de valores. 

2) Entretanto, o formador organiza previamente uma folha com a lista dos nomes dos participantes e 

duas colunas ao lado. 

3) O formador pede a todos os participantes para indicarem o valor que consideram mais importante 

para si e o que, por outro lado, está em último na classificação. O formador escreve os pares de 

valores junto do nome dos participantes. 

4) Nesta altura, inicia-se um debate acerca dos valores que são mais mencionados ou que, pelo 

contrário, são pouco apreciados, se existem escolhas indicadas em medidas diferentes entre homens 

e mulheres, se os participantes foram bem-sucedidos individualmente a ligar diferentes prioridades de 

valores a diferentes fases das suas vidas, etc. 

5) Normalmente, em todos os grupos, o poder é colocado em último lugar e é explicitamente indicado 

como um valor negativo. Nesta altura, o formador pede a quem exprimiu esta avaliação para dar a sua 

definição de poder e, por outro lado, apresenta a definição do dicionário que se refere ao conceito de 

faculdade, possibilidade de fazer, agir, realizar. 

6) Em seguida, o formador pede a todos os participantes que reconsiderem a sua história e 

identifiquem e mencionem pessoas importantes e significativas, detentoras de um poder saudável e 

positivo. 

7) Passo seguinte: o formador pede a cada participante que relembre uma situação social, não 

confidencial ou privada, em que tivesse poder e o tenha exercido. 

8) Que sentimentos é que esta reconstrução causa? De que forma esta elaboração racional/emocional 

altera a classificação anterior? Que significados estamos a atribuir ao poder nas nossas vidas? 

 
É possível continuar o debate ao fazer corresponder os “Valores pessoais” com os “Valores 

profissionais”. Por exemplo, o formador pode pedir aos participantes para organizarem o conjunto de 

valores profissionais fornecido por ordem decrescente e pedir-lhes que comparem o primeiro cartão 

com o segundo e tentem encontrar características comuns. Desta forma, os participantes vão 

compreender a ligação entre os valores e as crenças e as escolhas pessoais e profissionais. 

 

 
TEMPO 

10 minutos para elaborar a lista. Cerca de 2 horas no geral 

 
Adequada para o trabalho EM GRUPO/INDIVIDUAL. (Normalmente, o trabalho em grupo é mais eficaz) 
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SUGESTÕES 

 
Este exercício sobre os valores é extremamente exigente para o formador e os participantes e requer 

muita atenção, tato e tempo. 

Contudo, é uma ferramenta poderosa e eficaz, capaz de produzir resultados muito significativos no 

processo de capacitação pessoal. 

 
ADAPTAÇÃO 

É possível realizar uma versão mais simples: depois da classificação pessoal, dê início a uma reflexão 

sobre a modificação da hierarquia de valores em diferentes fases e condições da vida. 

 

 

#partilhar informação e opiniões #enfrentar as mudanças #questionar o raciocínio 

#explicar o raciocínio  #demonstrar originalidade #reconhecer as oportunidades 

#aprender com os erros  #basear-se na experiência 
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OS MEUS VALORES 

Cartão 1a 
(para imprimir e entregar aos participantes) 

 

 
Nome    

 

 

Na sua opinião, quais são os valores mais importantes na sua vida? 

(indique os valores por ordem decrescente de importância de 10 a 1) 

 
1) Família 

2) Amizade/amor 

3) Empenho social 

4) Empenho intelectual 

5) Empenho político 

6) Conquistas profissionais 

7) Poder 

8) Segurança 

9) Autorrealização 

10) Dinheiro 

11) Bem-estar psicológico 

12) Saúde 

13) Diversão 

14)    

15)    
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OS MEUS VALORES PROFISSIONAIS 

Cartão 1b 
(para imprimir e entregar aos participantes) 

 

 
Na sua opinião, quais são os valores mais importantes no trabalho? 

(indique os valores por ordem decrescente de importância de 10 a 1) 
 

 
Aprender coisas novas 

Conquistas profissionais 

Remuneração elevada 

Ter tarefas de responsabilidade 

Autonomia 

Segurança profissional 

Ambiente de trabalho agradável 

Progressão na carreira 

Colaborar com os outros 

Horário flexível 

Respeitar a cadeia de comando 
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VAMOS JOGAR ÀS CARTAS 

(Cartão 5) 
 

METAS 

Reconhecer valores e associá-los a ações realizadas diariamente. 

Reconhecer a diferença entre valores e atitudes. 

 
MATERIAIS 

O formador deve preparar 2 conjuntos de cartas com o símbolo de Ouros e Paus. 

Nas cartas de Ouros, o formador deve escrever/imprimir um valor (liberdade, amor, família, etc.). 

As cartas de Paus são deixadas em branco e podem existir em maior número do que as cartas de 

Ouros (pelo menos, duas cartas de Paus por cada carta de Ouros). 

 
INSTRUÇÕES 

1) No início, cada participante recebe aleatoriamente uma carta com o símbolo de Ouros (Valores) ou 

Paus (Atitudes). Os participantes têm de formar um par de Paus e Ouros, preferencialmente com um 

participante com quem estão menos familiarizados. 

2) Cada par deve analisar o valor da carta de Ouros que receberam (refletindo sobre o mesmo e 

sobre o que aquele valor representa para o par de pessoas) e, em seguida, na carta de Paus, devem 

escrever uma ou duas atitudes, que já tenham adotado no seu dia a dia, correspondente ao valor da 

carta de Ouros. 

3) Posteriormente, o formador pede aos participantes que apresentem oralmente o valor e as atitudes 

que escolheram para o representar. 

4) Finalmente, todo o grupo debate e reflete sobre as diferenças na noção de valor e como isso pode 

influenciar as atitudes apresentadas. 

 
TEMPO 

1 hora 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. 

 
SUGESTÕES 

Algumas atitudes podem ser preparadas previamente para que o formador consiga promover a 

reflexão em grupo. Após a reflexão e debate em grupo, este pode escolher em conjunto o valor mais 

importante. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENSAMENTO 

CRIATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA R T E I I 
Atividades para o desenvolvimento  

dos talentos não revelados 
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TORRES DE PAPEL 

(Cartão 2) 

 
METAS 

Esta atividade inicial de consolidação de equipas promove o trabalho em parceria e em grupo. O exercício 

também incentiva a organização, delegação e criatividade. 

 
MATERIAIS 

Jornais 

Fita adesiva 

Relógio 

 
INSTRUÇÕES 

1) Divida os jovens em grupos com um máximo de seis pessoas. 

 
2) Explique que pretende que planeiem e construam torres de papel. O objetivo é construir a torre mais 

alta sem que colapse. 

 
3) Explique que cada membro do grupo deve contribuir para a fase de planeamento e que nenhuma 

construção pode ser feita sem a aprovação de todo o grupo. 

 
4) Distribua os jornais e fita adesiva. 

 
5) Conceda 15 minutos aos grupos para construírem as torres. 

 
6) Afaste-se dos grupos! 

 
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO 

No final dos 15 minutos, convide os grupos à vez a considerarem se cooperaram bem, se algum 

membro foi excluído do exercício (e porquê e como se sentiram) e como chegaram a um consenso. 

Depois de todos os grupos responderem, encoraje todo o grupo a examinar as torres. Peça ao grupo 

com a torre mais alta que explique como a construiu. Se tiver tempo, peça a todo o grupo para refletir 

sobre o que poderia ter alcançado sozinho. 

 
TEMPO 

15 minutos para a atividade + 10 minutos para a reflexão 

Adequada para o trabalho em GRUPO. (Tamanho do grupo: vários) 

ALTERNATIVA 

Disponha da quantidade adequada de fita adesiva, folhas de papel, tesouras, copos de plástico e 

palhinhas. Divida os participantes em grupos de 3 a 4 membros cada. Forneça o material a cada grupo 

(preferencialmente, os grupos devem estar em salas diferentes). Peça aos grupos para construírem a 

torre mais alta com o material fornecido. Ganha o grupo que construir a torre mais alta em 10 minutos. 
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Por fim, debata as dificuldades que surgiram e como os participantes lidaram com a tarefa. 

 

 
FONTE 

T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social- 

inclusion?inheritRedirect=true) 

 
#definir objetivos #priorizar ações 

#partilhar informação e opiniões #reconhecer as oportunidades 

#adaptar-se à mudança #definir prioridades 

#ser curioso #basear-se na experiência 

#avaliar o sucesso #elaborar uma estratégia 

#refletir sobre o processo de aprendizagem #planear a aprendizagem 

#questionar o raciocínio #explorar o contexto e as causas do problema 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-
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ESTA CANETA NÃO É UMA CANETA 

(Cartão 3) 
 

METAS 

Descobrir novas formas de aplicar ideias conhecidas ou utilizar objetos comuns. 

Desenvolver a criatividade e o pensamento divergente. 

 
MATERIAIS 

Objetos básicos e comuns: canetas, cadeiras, almofadas, etc. 

 
INSTRUÇÕES 

Segure num objeto simples, como uma caneta, e mostre-a aos participantes: “Esta caneta não é uma 

caneta”. Peça aos participantes que se dividam em grupos de 5 a 10 membros e criem círculos. 

Cada participante deve entrar no círculo e criar uma imagem, uma estátua com o corpo, utilizando o 

objeto de uma forma diferente. Exemplos: o participante pode pôr uma cadeira sobre a cabeça e 

utilizá-la como proteção contra a chuva; uma caneta pode ser utilizada para coçar as costas de 

alguém, etc. Deixe os grupos a trabalharem sozinhos durante alguns minutos. Certifique-se de que 

cada participante tem a oportunidade de mostrar, pelo menos, uma imagem. Tenha em atenção que o 

número de imagens que uma pessoa cria não é importante e que os participantes podem entrar no 

círculo assim que tiverem uma ideia, não é necessário seguir uma ordem. 

O formador pode repetir o exercício com outro objeto ou cada grupo pode apresentar as ideias mais 

criativas aos outros grupos. 

 
TEMPO 

10 minutos 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. (Tamanho do grupo: 5-10; os grupos maiores devem ser 
divididos em grupos mais pequenos) 

 
FONTE 

“Active involvement of pupils: a handbook for educators” 

 
#reconhecer as oportunidades #adaptar-se à mudança 

#ser curioso #questionar o raciocínio 

#demonstrar originalidade #produzir trabalho original 
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PENSAR DE FORMA CRIATIVA 

(QUADRADO DE MAIER) 

(Cartão 4) 

 
METAS 

Desenvolver o pensamento criativo, destacar diferentes pontos de vista 

 
INSTRUÇÕES 

1) Entregue aos participantes uma caneta e uma folha de papel com uma imagem com 9 pontos. Peça 

aos participantes para ligarem todos os pontos com apenas 4 linhas retas, sem falarem uns com os 

outros. 

 

 
 

2) Após 10 minutos ou quando a maioria do grupo tiver encontrado a solução, peça a um voluntário 

para mostrar a resposta. 

 

 
 

 
3) Pergunte ao grupo porque encontraram/não encontraram a solução certa: erros, raciocínio, métodos, 

etc. 

 
4) Debata a importância de ter uma mente aberta, descobrir pontos de vista novos e criativos e 

“pensar fora da caixa”: o puzzle apenas parece difícil porque normalmente as pessoas imaginam um 

limite em redor da extremidade do conjunto de pontos. O cerne da questão é a barreira não 

especificada que normalmente as pessoas veem. 

 
TEMPO 

Cerca de 30 minutos: 10 minutos (exercício) + 20 minutos (debate em grupo) 

Adequada para o trabalho INDIVIDUAL/EM GRUPO. (Normalmente, o trabalho em grupo é mais eficaz) 

#definir objetivos #reconhecer as oportunidades 

#elaborar uma estratégia #ser curioso 

#basear-se na experiência #avaliar o sucesso 

#refletir sobre o processo de aprendizagem #questionar o raciocínio 
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ENTREVISTA DUPLA 

(Cartão 13) 

 
METAS 

Desenvolver competências de pensamento criativo e a curiosidade 

Reforçar as competências de comunicação e de trabalho em equipa 

Chamar a atenção para valores que guiam as escolhas individuais 

 
MATERIAIS 

O formador deve entregar as instruções aos participantes 

Folhas e canetas 

Câmara de vídeo 

Computador com ligação à Internet 

 
INSTRUÇÕES 

1) Divida os participantes em dois grupos. Explique que são jornalistas que trabalham na equipa 

editorial (redação) de um programa de televisão famoso. O melhor grupo, o que conclui a tarefa com 

sucesso, será recompensado com uma promoção. A tarefa consiste em identificar uma pessoa 

(famosa ou não) que todos considerem um exemplo a seguir. Em seguida, todos os participantes têm 

de elaborar uma entrevista com base numa lista de questões/tópicos (informações pessoais, relações 

familiares e pessoais, trabalho, tempos livres, paixões, particularidades). Os participantes voltam para 

as equipas e respondem às perguntas procurando informação. 

 
2) Quando as equipas estiverem prontas, cada grupo nomeia um porta-voz que irá fazer a entrevista. 

O formador liga a câmara de vídeo e começa a fazer a entrevista dupla: as 2 personagens respondem 

às mesmas perguntas, uma a seguir à outra. 

 
3) Em seguida, o vídeo é apresentado e o formador (que é o chefe da redação) nomeia o vencedor. A 

avaliação pode ser efetuada de acordo com alguns critérios definidos anteriormente, como, por 

exemplo: trabalho em equipa, capacidade de encontrar respostas às perguntas e partilhar informação 

com o grupo, capacidade de sintetizar informação e pensar de forma criativa, etc. 

 
4) No final, todo o grupo reflete sobre a atividade. 

 
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO 

• Como organizou o trabalho em equipa? 

• Todos deram a sua opinião? 

• Como elegeram o porta-voz? 

 
• Todos estiverem envolvidos no trabalho? 

• Como correu a entrevista? 

• Porque escolheram estas personagens? 

 
TEMPO 

1 hora 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. 
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#partilhar informação e opiniões #ser curioso 

#avaliar o sucesso #elaborar uma estratégia 

#refletir sobre o processo de aprendizagem #questionar o raciocínio 

#reconhecer as oportunidades #demonstrar originalidade 

#produzir trabalho original 

 

 
ENTREVISTA DUPLA 

(exemplo de instruções para os participantes) 
 

 
UM NOVO DESAFIO PARA A EQUIPA! 

 
Como sabem, o nosso programa de televisão “…………………………..” está a correr muito bem e as 

vossas entrevistas duplas são as mais populares na televisão. O formador divide os participantes em 

duas equipas: cada equipa tem de encontrar uma pessoa que considere um exemplo a seguir (não 

necessariamente uma pessoa famosa). 

Para o grupo, esta pessoa representa um exemplo de valores e comportamentos a copiar. Têm 10 

minutos! 

Nesta altura, todos juntos vão pensar em 20 perguntas que TÊM DE INCLUIR estas informações, mas 

é da vossa responsabilidade obterem estes dados. Têm 15 minutos para elaborar a entrevista! 

 
- DADOS PESSOAIS 

- RELAÇÕES FAMILIARES E PESSOAIS 

- TRABALHO 

- TEMPOS LIVRES 

- PAIXÕES 

- PARTICULARIDADES 

 
Assim que o formador tomar nota das perguntas, cada equipa tem 10 minutos para procurar as 

informações sobre a pessoa que escolheram para tentar responder às perguntas da entrevista. Agora, 

a equipa escolhe um PORTA-VOZ que irá participar na entrevista no papel do exemplo a seguir 

escolhido pela equipa. A entrevista não pode durar mais de 10 minutos. 

 

 
No final, os diretores irão decidir que equipa recebe a promoção. O formador tem de prestar atenção aos 

seguintes critérios: 

 
- TRABALHO EM EQUIPA 

- PROCURA E PARTILHA DE INFORMAÇÕES 

- CAPACIDADE DE SINTETIZAR INFORMAÇÕES 

- QUALIDADE DA ENTREVISTA 

- CAPACIDADE DE REPRESENTAR O PAPEL DA PESSOA ESCOLHIDA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA R T E I I 
Atividades para o desenvolvimento  

dos talentos não revelados 
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JOGO DAS AFIRMAÇÕES 

(Cartão 1) 

 
METAS 

Este jogo debate assuntos difíceis de uma forma desafiante. Incentiva os participantes a abordarem as 

questões de forma crítica, a ouvirem argumentos diferentes e a formarem a sua própria opinião. 

 
MATERIAIS 

Chapéu ou taça 

Pequenas folhas de papel 

Canetas 

Corda 

Bloco cavalete/quadro preto 

 
INSTRUÇÕES 

1) Divida a sala em dois lados com a corda. Marque um lado com “Sim ou concordo” e o outro lado 

com “Não ou discordo”. 

 
2) Entregue uma folha de papel a todos os participantes e peça-lhes que escrevam uma afirmação 

sobre jovens com menos oportunidades ou outro assunto que esteja a abordar. Dê alguns exemplos 

claros e explique que irão debater estas afirmações posteriormente. Evite palavras suaves, como 

“bastante” ou “um pouco”, e faça afirmações positivas (por exemplo, “os toxicodependentes são 

criminosos” em vez de “os toxicodependentes não são criminosos”). 

 
3) Coloque todas as afirmações num chapéu ou taça. Tire a primeira afirmação e leia-a alto. Se 

possível, escreva a afirmação num bloco cavalete para que os participantes a possam ler caso se 

esqueçam da afirmação completa. Conceda um minuto aos participantes para pensarem e peça-lhes 

que escolham um lado. Não é permitido ficar no meio; é “sim” ou “não”. Em seguida, pode iniciar o 

debate. Os participantes de um dos lados devem tentar convencer os participantes do outro lado de 

que o respetivo lado é o certo. Se o debate não começar espontaneamente, pergunte a um dos 

participantes porque está naquele lado. Se não houver debate de todo porque todos os participantes já 

estão no mesmo lado, ajuste um pouco a afirmação ou avance para a afirmação seguinte. Tente limitar 

os debates a cerca de cinco minutos, exceto se todos os participantes estiverem realmente envolvidos. 

 
4) Depois de todas as afirmações terem sido debatidas (ou quando o nível de energia diminuir), pare o 

jogo e volte a reunir o grupo. Debata (algumas) questões como parte da secção de reflexão e 

avaliação. 

 
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO 

• Os argumentos emocionais devem ser permitidos nos debates? 

• Todas as pessoas participaram? 

• Alguma vez passou para o outro lado? 

• Alguma vez passou para o outro lado por algo que alguém do seu lado disse? 

• Conseguiu formular claramente a sua opinião? 

• Alguma vez passou para o outro lado só porque estava (quase) sozinho no seu lado? 
• Alguma vez tentou fazer de advogado do diabo? 
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• Conseguiu convencer pessoas a passarem para o seu lado? 

 
TEMPO 

1 hora 

 
Adequada para o trabalho em GRUPO. (Tamanho do grupo: vários) 

 
SUGESTÕES 

Este método tem sido utilizado muito frequentemente em workshops, reuniões e reuniões do conselho 

para debater temas. Por vezes, os próprios participantes indicam afirmações. Outras vezes, as 

afirmações já estão preparadas. Para evitar que seja sempre a mesma pessoa a falar, pode-se 

introduzir um bastão falante ou adicionar uma nova regra que diz que, após uma pessoa falar, só pode 

responder diretamente a algo que outra pessoa disse e depois deve afastar-se e deixar falar outra 

pessoa do seu lado. Com um grupo de argumentadores bastante experientes, é engraçado ver que 

algumas pessoas começam a funcionar como advogadas do diabo, ficando sobretudo sozinhas num 

lado a tentar convencer pessoas a virem para o seu lado, utilizando argumentos que parecem 

perfeitamente razoáveis, mesmo que não sejam os seus. O formador, como mediador, pode 

desempenhar este papel para dar continuidade ao debate. 

 

 
FONTE 

T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social- 

inclusion?inheritRedirect=true) 

 

 
#partilhar informação e opiniões #persuadir e influenciar 

#argumentar casos de forma construtiva #questionar o raciocínio 

#explicar o raciocínio #detetar preconceitos 

#fazer julgamentos #questionar pressupostos 

#tirar conclusões #reconhecer ligações 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-
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NAUFRÁGIO 

(Cartão 3) 

 
METAS 

Jogo interativo para abrir o debate sobre preconceitos comuns, explorar ações filantrópicas e o 

envolvimento dos jovens (e também dos adultos). 

 
INSTRUÇÕES 

 
1) Prepare vários autocolantes onde vamos escrever o nome de diferentes pessoas (cantores 

famosos, políticos, profissões normais, minorias, participantes da comunidade LGBT e outras pessoas 

intrigantes). 

 
2) Antes de começar o jogo, escolha alguns voluntários (de forma que cada voluntário possa escolher 

2 pessoas e, no final, haja 5 ou 6 pessoas não escolhidas do restante grupo. EXEMPLO: grupo de 20 

pessoas no total, 5 voluntários, 10 pessoas escolhidas pelos voluntários e 5 pessoas de fora). Os 

voluntários serão donos de navios, o que irá explicar no próximo passo. 

 
3) O restante grupo tem de voltar as costas. O formador coloca-lhes os autocolantes nas costas de 

forma aleatória e deixa-os nessa posição. 

 
4) Explique que ocorreu um grande desastre e que as 15 pessoas (ou quantas houver) estavam num 

barco que se está a afundar. Os 5 donos dos navios estão a ir em seu socorro, mas existe uma 

contrapartida: cada um só pode levar 2 pessoas e não mais. 

 
5) Agora, o formador afasta-se e deixa os donos dos navios escolher quem querem salvar (o formador 

decide o método: pode separá-los em 2 grupos e deixar o primeiro grupo escolher e depois o segundo. 

O formador também pode mostrar a lista de quem podem escolher). 

 
6) Algumas pessoas não vão ser escolhidas (salvas). Agora chegou a altura do debate... Pode 

perguntar aos donos dos navios: porque escolheram aquelas pessoas e não as outras? Normalmente, 

não escolhem pessoas com deficiências, representantes de minorias, etc. 

Em seguida, pergunte: como se sentem as pessoas que não foram escolhidas? Pensam que não têm 

família, que não são importantes, etc.? A profundidade do debate depende do formador. 

 

 
TEMPO 

30 minutos + debate 

Adequada para o trabalho em GRUPO. 
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SUGESTÕES 

Recomendamos que coloque os autocolantes nas costas e mostre aos donos dos navios quem podem 

escolher para evitar que salvem pessoas apenas porque são suas amigas. 

 
ADAPTAÇÃO 

Esta atividade também pode ser utilizada para outros tipos de grupo-alvo. Basta escolher “passageiros” 

específicos consoante as questões que pretende abordar. 

 

 
#partilhar informação e opiniões #trabalhar com diferentes pontos de vista 

#questionar o raciocínio #detetar preconceitos 

#argumentar casos de forma construtiva #colaborar nas tarefas 

#considerar o impacto dos julgamentos 
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CURTO E SIMPLES 

(Cartão 4) 

 
METAS 

Muitas vezes, os problemas são ocultos pelo excesso de informação. Esclareça e isole o desafio que 

enfrenta ao dedicar tempo a compreender e a definir o problema. Consegue resumir o problema em 

10, 5 ou mesmo 3 palavras? 

 
INSTRUÇÕES 

 
1) Tente escolher um assunto interessante para o grupo ou para a pessoa com quem se está a reunir. 

Se estiver a trabalhar em grupo, pode organizar um debate prévio entre os participantes e tentar 

“extrair” um tópico que seja do interesse de todos. Exemplo: uma peça jornalística, um evento (local, 

pessoal ou global), uma decisão, um processo, um conto de fadas conhecido, etc. 

 
2) Peça aos participantes para escreverem uma história de 6 palavras sobre o assunto escolhido. A 

“história” não pode omitir demasiada informação. Se quiser adaptar a atividade a um público mais 

jovem, peça para utilizarem as respetivas contas do Twitter e, por conseguinte, defina um limite de 140 

carateres. 

 
3) Peça aos participantes para compararem as “histórias” e veja se as consegue reduzir ainda mais. 

 
4) Debate: porque existem tantos elementos desnecessários numa comunicação? 

 
TEMPO 

30 minutos 

 
Adequada para o trabalho EM GRUPO e INDIVIDUAL. 

 
SUGESTÕES 

Pode criar equipas e envolvê-las numa competição para saber quem tem a “história” mais curta e mais 

interessante. 

 
ADAPTAÇÃO 

Pode criar cartazes ou cartões das “histórias” escritas. Basta um simples texto em branco numa página 

preta. Em alternativa, peça aos participantes para serem mais criativos: afinal, uma imagem vale mil 

palavras! 

 
#trabalhar com diferentes pontos de vista #questionar o raciocínio 

#detetar preconceitos #argumentar casos de forma construtiva 

#considerar o impacto dos julgamentos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO E 

CONTACTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA R T E I I 
Atividades para o desenvolvimento  

dos talentos não revelados 
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JOGO DOS COMENTÁRIOS 

(Cartão 1) 
 

METAS 

Desenvolver competências de comunicação, considerar a relevância dos comentários, identificar as 

diferenças entre a comunicação verbal e não verbal 

 
INSTRUÇÕES 

1) Entregue a todos os participantes quatro folhas de papel. 

2) Peça a uma pessoa para se sentar de costas para os restantes participantes e entregue-lhe a 

primeira imagem. Peça a essa pessoa para explicar aos outros participantes como desenhar a 

imagem no papel. Esta pessoa não pode responder a nenhuma pergunta nem gesticular durante o 

primeiro exercício. 

3) No segundo passo, peça a outro voluntário para explicar como desenhar a segunda imagem: 

neste caso, o voluntário pode ficar virado para o grupo, mas não pode responder a perguntas nem 

gesticular. 

4) O terceiro voluntário tem de explicar a terceira imagem e pode responder “sim” ou “não” às 

perguntas do grupo. 

5) Peça a um último voluntário para explicar a quarta imagem, falando e debatendo livremente com 

os outros participantes. 

6) Compare os desenhos e debata com o grupo as dificuldades das diferentes tarefas e a importância 

dos comentários e da comunicação não verbal. 

 

 
TEMPO 

Cerca de 1 hora: 40 minutos (exercício) + 20 minutos (debate) 

Adequada para o trabalho em GRUPO. 

 
#partilhar informação 

#colaborar nas tarefas 

#promover a qualidade 

#trabalhar com diferentes pontos de vista 
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ESTRANHOS 

(Cartão 3) 
 

METAS 

Um exercício interativo que explora os efeitos de grupos exclusivos num indivíduo enquanto analisa 

como reagimos a experiências de rejeição e o que se sente por pertencer a um grupo. 

 
INSTRUÇÕES 

1) Peça a um participante que se voluntarie para sair da sala. Os restantes participantes dividem-se 

em grupos de acordo com alguns critérios acordados, como, por exemplo, tipo de penteado, cor dos 

olhos, tipo de vestuário, altura ou sotaque (3 minutos). 

 
2) O voluntário volta a entrar na sala e adivinha a que grupo pertence. Tem de indicar porque acha 

que aquele é o grupo a que pertence. Se o motivo estiver errado, não pode entrar no grupo, mesmo 

que tenha escolhido o grupo certo (4 minutos). 

 
3) Prossiga com um novo voluntário, dando a oportunidade de sair ao maior número possível de 

participantes (consoante o tempo). 

 
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO 

Como nos comportamos quando pertencemos a um grupo?  

É fácil rejeitar estranhos? 

É agradável? 

Sentimos empatia pelo estranho ou gostamos do nosso poder? (3 minutos) 

 
TEMPO 

10 minutos 

Adequada para o trabalho em GRUPO. (Mínimo de 12) 

 
SUGESTÕES 

Este exercício concentra-se nos sentimentos e experiência de ser rejeitado em vez de na 

comunicação. Pode ser utilizado para concentrar um debate no preconceito e como reagimos ao facto 

de pertencermos ou não. Pode ser desenvolvido num estudo das experiências pessoais. 

 
FONTE 

T-Kit on Social Inclusion (http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social- 

inclusion?inheritRedirect=true) 

 
#promover as redes sociais #colaborar nas tarefas 

#questionar o raciocínio #considerar o impacto dos julgamentos 

#detetar preconceitos #gerir a frustração 

#lidar com a pressão #adaptar-se à mudança 

#basear-se na experiência 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-

