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1. Enquadramento
Contextualização
O setor da metalúrgica é uma das principais indústrias da economia europeia e o
maior na área de empresas de fabricação.
No entanto, existem vários aspetos que ameaçam o setor, nomeadamente
problemas de liquidez das empresas, causados pela crise financeira e pela falta de
trabalhadores altamente qualificados, para operar com as novas tecnologias que
conduzem à inovação.
Na nossa sociedade em rápida mudança, é inegável a importância crescente da
inovação, criatividade e empreendedorismo no mercado de trabalho, sendo por
isso, a necessidade de trabalhadores flexíveis, cada vez mais uma exigência.

1. Enquadramento
O Projeto TIM
O Projeto TIM pretende capacitar os trabalhadores do setor da
metalúrgica com as competências necessárias para melhorar a
sua criatividade, de forma a poderem incorporar a inovação no seu
trabalho diário, bem como contribuir para o reforço do setor.

Esta formação terá por base a utilização de um ambiente
colaborativo online.

1. Enquadramento
De forma a alcançar este objetivo, o projeto terá de:
•

Identificar as boas práticas na deteção de necessidades e no
desenvolvimento de atitudes e aptidões ligadas à criatividade e inovação em
ambientes virtuais.

•

Definir as competências associadas à criatividade e inovação no setor,
suscetíveis de serem desenvolvidas num ambiente de aprendizagem online.

•

Optimizar os resultados do anterior projeto CESSIT (desenvolvimento de
técnicas de formação para promoção de novas competências –
nomeadamente a criatividade e o espírito empreendedor – dos formadores de
adultos que lidam com o abandono escolar precoce) e adaptar os conteúdos
ao grupo alvo principal do TIM, os trabalhadores do setor da metalúrgica.

•

Desenvolver um ambiente de aprendizagem colaborativa e integrada
através de uma plataforma virtual.

Esta plataforma irá centralizar os conteúdos de formação devidamente
adaptados e melhorados.

2. Ambiente Virtual de
Aprendizagem
A plataforma TIM Virtual Learning Environment foi desenvolvida para ajudar os
trabalhadores do setor da metalúrgica e os seus formadores e gestores de RH a

adquirirem competências criativas, de modo a gerar inovação nas suas
empresas.
A direção da empresa tem de estar envolvida na disseminação e na
implementação do programa de aprendizagem nas suas empresas, de outra forma
será muito difícil conseguir um ambiente criativo e inovador.

Se a utilização da plataforma virtual for feita pelos diferentes trabalhadores da
empresa individualmente sem trabalho de equipa na empresa, como poderão os
trabalhadores implementar o novo conhecimento adquirido no seu trabalho? De
que forma podem os trabalhadores gerar novas ideias (Criatividade) e
colocá-las em prática (Inovação)?
A direção da empresa é relevante para motivar os trabalhadores a
participarem no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

2. Ambiente Virtual de
Aprendizagem
Criatividade é uma competência que envolve muitas outras competências.
Assim, para ser criativo é necessário desenvolver essas competências que nos

impedem de ser criativos.
Este curso está estruturado em 5 módulos, cada um com foco na identificação
de competências relevantes que irão ajudar a melhorar a criatividade dos
trabalhadores do setor da metalúrgica:

•

Módulo 1 – Comunicação

•

Módulo 2 – Criatividade e Inovação

•

Módulo 3 – Flexibidade e Adaptabilidade

•

Módulo 4 – Competências Organizacionais

•

Módule 5 – Trabalho de Equipa

2. Ambiente Virtual de
Aprendizagem
A estrutura dos conteúdos:
•

Introdução

•

Abordagem teórica ao tema com bibliografia

•

Atividades obrigatórias. Todos os participantes devem concluí-las para
poderem obter o certificado do curso.

•

Atividades complementares, para todos os participantes que desejam
aprofundar o tema.

•

Resumo

A duração de cada módulo é aproximadamente de 60´

Vamos conhecernos melhor!

3. Atividades

Atividade 1: CV Drawing
(Elaboração de um CV) (10’)

Atividade 1: CV Drawing
(Elaboração de um CV)

Neste exercício, irá criar uma base de dados que irá exibir as
suas competências e experiência profissional.
Os campos da base de dados serão os
seguintes:
1. Informação pessoal (o seu nome)

Destaque os
aspetos mais
significantes no
seu CV

2.Experiência profissional (outros empregos que teve antes do
emprego atual)

3.Educação (as suas habilitações académicas e certificados de
formação)
4.Competências (coisas que é capaz de fazer)
5.Interesses (coisas que aprecia fazer)

Atividade 1: CV Drawing
(Elaboração de um CV)

Parabéns, concluíu a primeira atividade
Agora, se quiser memorizar os nomes de
outros participantes, pode avançar para a
atividade complementar!

Atividade complementar:
Memorização de nomes (10’)

Atividade complementar: Memorização de
nomes
1o.- Terá de analisar uma apresentação de slides.
2o.- Cada slide irá mostrar a fotografia de um participante com uma nota seguindo este
modelo:
O meu nome é [Nome] e eu sou/gosto de [atividades preferidas/adjetivo positivo que
comece com o mesmo som]. Por exemplo:
O meu nome é John e eu gosto de jogging.
O meu nome é Diogo e eu sou uma pessoa divertida.
O meu nome é Clotilde e eu sou uma pessoa competente.
O meu nome é Guido e eu gosto de tocar guitarra.

3o.- Depois de concluída esta parte introdutória, será direcionado para um exercício de
perguntas/respostas múltiplas.
4o.- Para cada questão, irá aparecer uma imagem de um participante, e 3 diferentes
respostas possíveis “O meu nome é… e eu sou/gosto”, com apenas uma resposta
correta. Terá de selecionar a resposta correta.
*Nota:
Esta atividade requer alguma preparação. Os participantes têm de
submeter as suas fotografias bem como a frase “O meu nome é… e
sou/gosto” antes de iniciar a atividade.

Bom trabalho!
Concluiu o Módulo de Introdução!

