METODOLOGIA PARA A FASE DE TESTE
Metodologia presencial
Duração: 24 horas (3 horas x sessão) 8 sessões + 1 sessão para a validação da
integração/ compreensão do método
Data: Janeiro-Fevereiro/ 2015

Sessão 1: Apresentação
• Apresentação CAPWIN.
• Apresentação conteúdos e objetivos da fase de teste.
• Apresentação do Método Robert Michit.
• Apresentação da integração do método e das ferramentas do ITEP.

Sessões 2 e 3: Passo 1 – Descoberta e Passo 2
(1º Passo - Recolha Narrativa - Evocação e 2º - Recolha Narrativa – Descrição)
• Demonstração do passo através do Vídeo do TP Teatern.
• Demonstração prática do Método - Passo 1 e 2.
• Trabalho a pares.
• Explicação teórica dos passos.
• Entrega de material de suporte pedagógico.

Sessões 4 e 5: Passo 2 – Consolidação e Descoberta do Passo 3
(Processo Decisional – Descrição de Micro-decisões)
• Demonstração do passo através do Vídeo do TP Teatern.
• Demonstração prática do Método.
• Trabalho a pares.
• Explicação teórica dos passos.
• Entrega de material de suporte pedagógico.
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Sessão 6: Passo 4 – Introdução
(Descrição do processo de tomada de decisão – enfoque numa decisão)
• Demonstração do passo através do Vídeo do TP Teatern .
• Demonstração prática do Método nos passos 1, 2, 3 e 4.
• Trabalho a pares.
• Explicação teórica dos passos.
• Entrega de material de suporte pedagógico.

Sessões 7 e 8: Ferramentas do ITEP
(Ferramentas adaptadas e utilizadas pelo parceiro)
• Apresentação das ferramentas do ITEP como ferramenta transversal (com RMM) em
termos de objetivos e efeitos esperados (meio).
• Apresentação da extensão desta abordagem numa abordagem global (integração do
método pelo ITEP).
• Explicação do processo de objetivos práticos desta formação: definir próprio projeto
para integrar o método em práticas diárias de uma atividade concreta ou numa
abordagem global (por pares ou pequenos grupos).
• Identificação de dificuldades encontradas, efeitos esperados e os meios de utilização
(avaliação incluída).
• Apresentação em grupo (por pares ou pequenos grupos) de projetos/ atividades
futuras.

A cada mês seguinte deve ser remetido um registo dos resultados da aplicação e sua
evolução.

Sessão 9: Validação da aplicação
(3 meses depois ou no mínimo 10 semanas mais tarde)
• Explicação do projeto de implementação.
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