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INTRODUÇÃO
Os jovens em risco de famílias em situação de desfavorecimento, minorias étnicas
ou de famílias com antecedente de imigração têm menores oportunidades de
integração social, cultural e no mercado de trabalho.
Essas oportunidades têm vindo ainda a reduzir-se em muitos países Europeus nos
últimos anos. Na margem da exclusão social e da pobreza há um elevado número
de jovens desempregados. Muitos desses jovens vêm de grupos, que estão já em
desvantagem no mercado de trabalho, por exemplo, aqueles que têm uma história
familiar intergeracional de desemprego, fraca educação parental, dependência do
dos apoios sociais ou com antecedente de imigração/ minorias étnicas. Estes
factores podem prejudicar significativamente a capacidade dum jovem se envolver
na comunidade, estudando e trabalhando, e portanto, vão perpetuando os
problemas sociais e económicos. Há uma significativa quantidade de evidências que
nos permitem concluir que as expectativas que os pais, os professores e a
sociedade têm á partida sobre a capacidade e o sucesso destes alunos têm impacto
nos seus resultados. A auto-confiança nas suas próprias capacidades pode ser
prejudicada.
O projecto RE-Chance destina-se a esses jovens de famílias socialmente
desfavorecidas, jovens delinquentes e jovens com antecedente de imigração, nos
países parceiros, Austria, Alemanha, Polónia, Bulgária, Portugal, Itália e República
Checa. A missão do projecto é contribuir para que se quebre o ciclo vicioso de
desmotivação, exclusão social e pobreza através da formação em competências
sociais, pessoais metodológicas da EFP dos jovens imersos em circunstâncias
difíceis, para promover e “reparar” a confiança nas suas próprias capacidades.
O aconselhamento aos pais, professores e técnicos sociais que trabalham com
estes jovens para aumentar as possibilidades de melhorar as suas competências
sociais é também um aspecto adicional do projecto.
O projecto adaptou e implementou os modulos de formação que foram
desenvolvidos no projecto Leonardo da Vinci SOCO – VET:










Gestão de Conflitos
Sucesso na Comunicação e Interacção
Motivação
Tolerância
Processos Correctos de Tomada de Decisão
Percepção
Trabalho de Grupo e Cooperação
Lidar com o Stress
DISC ou como fortalecer as próprias capacidades

O projecto SOCO-VET foi iniciado (tal como o Re-Chance é) na perspectiva de que
as pessoas adquirem competências sociais através de todos os tipos de interacção,
com os seus pais, nos jogos, em conjunto com outras pessoas ou enquanto estudam
ou trabalham. Os estudos levados a cabo no campo das teóricas educativas ou das
3
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práticas formativas mostram que as competências sociais, enquanto dimensão do
conhecimento e da capacidade profissional, assumem muitas svezes um
posicionamento periférico. Os formadores têm ainda conhecimentos e um controlo
diminutos relativos á aplicação de métodos que contribuam para o aperfeiçoamento
das competências sociais. Estas não têm sido promovidas através de modelos
orientados para atingir metas definidas. Através da formação em competências
sociais, tendo por base os módulos e ferramentas do SOCO- VET, os formandos
encontraram- nas situações sociais em que antes não se sintiam confortáveisformas apropriadas de lidar com os outros estudantes, colegas, chefes, formadores,
clientes, pais ou amigos, monitorizando as suas próprias observações e colocandoas em prática. Ao fazê-lo, consciencializaram-se que não somente tal envolve a
expressão adequada dos seus próprios sentimentos, pensamentos e necessidades
(através de palavras, expressão facial e gestos), mas também de que os
sentimentos, pensamentos e necessidades dos seus homólogos estavam do mesmo
modo implicados.
O projecto RE-Chance adaptou e traduziu os módulos SOCO-VET em todas as
línguas da parceria (Bulgaro, Checo, Italiano, Polaco e Português), podendo estes
ser descarregados em http://www.rechance.eu – e também em Alemão e Inglês.
Grupos alvo em cada país parceiro:
BFI, AT
Jovens
migrantes á
procura
de
formação
profissional

BGCPO, BG

EBG, DE

Jovens
socialmente
desfavorecidos
Presos.
com
antecedente de
minorias

TEMPO, CZ

UniTS, IT

AHE, PL

Estudantes
Jovens
Jovens com
com
socialmengte necessidades
problemas
excluídos
permanentes
sociais

SPS, PT
Jovens da 2º
geração de
imigrantes,
minorias
étnicas
e
religiosa

Conselheiros
Pais,
Formadores de
Pais
e
d
ejovens;
Guardas da Trabalhadore Trabalhadore
membros e
desempregado
conselheiro
Trabalhadore
prisão.
s sociais
s sociais
conselheiros
s
s
s sociais
das famílias

Professores e
Professores
formadores
cinselheiros
da FP

e

Formadore
Curadores,
s
das
conselheiros
prisões

Formadores
professors
Pais
e
consultores
professores
escolares, e
da FP, etc

Conselheiros
formadores
de EFP e
líderes das
organizaçõe
s e redes
sociais

O Guia do Re-chance destina-se a professores, formadores e conselheiros
ajudando-os a transferir o conhecimento que foi reunido e desenvolvido no âmbito
deste projecto. O Guia é para ser entendido como uma recomendação
metodológica, sendo aconselhável que aqueles o leiam antes de iniciar o curso. Está
dividido em capítulos tendo a sua elaboração sido feita pelos representantes das
instituições envolvidas.
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PARCEIROS DO PROJECTO:


BFI Oberösterreich - Project Coordinator, ÁUSTRIA



Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, ALEMANHA



UniTS - Universitá del Terzo Settore, ITÁLIA



Academy of Humanities and Economics in Lodz, POLÓNIA



Tempo Training & Consulting, REPÚBLICA CHECA



TBB - Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, ALEMANHA



BGCPO - Bulgarian-German Vocational Training Centre – Pazardjik,
BULGÁRIA



Sonhos Para Sempre, CRL, PORTUGAL

O “RE-CHANCE Melhorar a Empregabilidade dos Jovens em Risco” é um projecto
Leonardo da Vinci (2009-1-AT-1-LEO05-0001188) financiado pela União Europeia
com a duração de 24 meses (Outono 2009 – Outono 2011).
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COMPETÊNCIAS SOCIAIS
A sociedade actual coloca aos indivíduos questões que os confrontam com desafios
complexos em muitos aspectos das suas vidas. É-lhes requerida uma grande
variedade de competências para responder a essas questões (OECD 2005). Em
especial, os requisitos face ao mercado de trabalho estão a aumentar. Além das
competências em especialidades e em metodológias, que estão sujeitas a uma
mudança constante devida ao desenvolvimento tecnológico, são cada vez mais
requeridas competências sociais (tais como capacidade para trabalhar em equipa)
(Geißler/Orthey 2002, Reißig 2007). Um estudo alemão mostrou que as empresas
dão muito relevo às competências sociais dos aprendizes. Contudo, os resultados
deste estudo sugerem que existem cada vez maiores falhas no campo das
competências sociais (capacidade para trabalhar em equipa, competências para
lidar com o conflito DIHK 2005). As exigências feitas pelo mercado de trabalho
representa um obstáculo que é difícil de ultrapassar pelos jovens (Franke 2008), um
facto também destacado pelas taxas de desemprego jovem (abaixo dos 25 anos)
nos países Europeus1 (EUROSTAT 2011). Ao entar na vida activa, esses jovens
estão cada vez mais confrontados com dificuldades, relativamente ás quais se
encontram em desvantagem, que resulta da interacção das suas características
individuais, características estruturais e das solicitações do mercado de trabalho. A
desvantagen pode resultar de várias características. Exemplos disso são as
peculiariedades sociais, tais como a exteriorização de problemas comportamentais
ou as falhas acima referidas no campo das competências sociais, dificuldades de
aprendizagem, pobreza ou problemas de linguagem (devido á imigração) (Braun et
al 1999).
A nível político europeu têm-se em conta as crescentes exigências que o mercado
de trabalho coloca aos jovens. A Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho de 18 de Dezembro de 2006 relativa às competências chave da
aprendizagem ao longo da vida, apontam para que deva ser assegurado que “a
aprendizagem e os sistemas de formação profissional ofereçam a todos os jovens os
meios para desenvolver competências chave a um nível que os apetrechem para a
vida adulta, e que constituam uma basa para a formação contínua e vida laboral”
(Jornal Oficial da União Europeia, 2006). As competências sociais são
explicitamente definidas como competências chave. Além disso, a situação das
pessoas desfavorecidas é particularmente sublinhada: "Em particular, com base nas
diversas competências individuais, deve ter-se em conta as múltiplas necessidades
dos alunos, garantindo a igualdade de acesso para aqueles grupos que, devido a
situações de desfavorecimento educativo causadas por circunstâncias pessoais,
sociais, culturais ou económicas, necessitam de apoio especial para alcançar o seu
potencial educativo”. Exemplos de tais grupos incluem pessoas com baixas
competências básicas, em especial com baixa alfabetização, abandono escolar
precoce, os desempregados de longa duração e as que regressam ao trabalho
1

Em 2010, a taxa de desemprego dos abaixo dos 25 anos era de 8.8 % na Austria, 9.9 % na
Alemanha, 27.8 % em Itália, 23.7 % na Polónia, 27.7 % em Portugal, 23.2 % na Bulgária e 18,3%
na República Checa.
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depois de um grande período de desemprego, idosos, imigrantes e pessoas com
deficiência" (Jornal Oficial da União Europeia, 2006).
Atendendo á importância das competências sociais enquanto competências-chave
para corresponder ás solicitações trazidas pela sociedade actual, é imperativo, em
conseqüência, chegar a uma definição do que são competências sociais. Além
disso, devemos lidar com os factores que influenciam o desenvolvimento das
competências sociais, com as possibilidades de as melhorar para reforçar as
oportunidades do indivíduo no mercado de trabalho. Finalmente, teremos também
de examinar a questão de como medir as competências sociais.

O que são competências sociais?
Competência social: A totalidade dos conhecimentos dum indivíduo, aptidões e
capacidades que reforçam a qualidade do seu comportamento social – no sentido da
definição dada ao comportamento socialmente adaptado (Kanning 2003:15).
A definição de competência social mostra que é um termo de cobertura para a
totalidade do conhecimento de uma pessoa, aptidões e capacidades que lhe
permitam agir socialmente. Por conseguinte, cada capacidade e aptidão relevante
isolada e todos os conhecimentos relevantes isolados são uma competência social.
Portanto as competência sociais são uma construção multidimensional. Do ponto de
vista do conhecimento, torna-se compreensível que incluam a informação sobre
regras básicas – culturalmente determinadas - de coexistência humana. As
competências devem ser considerados como aptidões gerais ancoradas na
personalidade do indivíduo (por exemplo: extroversão). As aptidões e capacidades,
por outro lado, concentram-se em competências específicas adquiridas. Ao interagir,
são sempre várias as competências que intervêm simultaneamente (conhecimento,
aptidões, capacidades). Kanning (2003:17): ilustra isso, dando o exemplo da
saudação. Um indivíduo tem de saber como cumprimentar uma pessoa. Além disso,
deve ter adquirido a capacidade de efectuar a saudação (apertarem-se as mãos com
a mão direita, olhando nos olhos um do outro). Dependendo das competências
(extroversão), a saudação será um pouco tímida ou passiva (por exemplo, um aperto
de mão fraco) ou activa e amigável (por exemplo, um aperto de mão firme). Este
exemplo mostra ainda que as competências sociais dependem fortemente duma
determinada situação. Situações específicas exigem competências sociais
específicas.

Desenvolvimento das competencias e causas da sua falha
De acordo com os objectivos da União Europeia, os sistemas educativos e de
formação profissional devem oferecer a todos os jovens meios para desenvolver as
competências-chave até um nível que os prepare para satisfazer as exigências da
vida profissional (Jornal Oficial da União Europeia, 2006). A questão que se coloca
é, portanto, saber quais os factores que favorecem o desenvolvimento de
competências sociais ou que o dificultam. As competências sociais são o resultado
7
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da totalidade das experiências de socialização do indivíduo2. A origem das
competências sociais encontram-se nos primeiros anos da infância. Em psicologia
do desenvolvimento, o desenvolvimento de competências sociais básicas é
considerado uma importante etrapa de desenvolvimento na infância, considerandose que na adolescência, essas competências devem tornar-se diferenciadas
(Hurrelmann 2007). Se as etapas de desenvolvimento não forem suficientemente
atingidas, é muito provável que a diferenciação e desenvolvimento das
competências sociais falhe na adolescência também.

Fortalecimento das competências sociais
Há uma multiplicidade de abordagens com a finalidade de reforçar as competências
sociais (para uma visão geral, consulte Hinsch/Pfingsten 2002 e 2002
Jerusalém/Klein-Heßling). Algumas abordagens seguem a linha das teorias de
aprendizagem (entre outros Bandura 1997), alegando que as falhas em matéria de
competências sociais podem ser compensadas assumindo um "comportamento
socialmente adaptado". Estas teorias não engrenam explicitamente nas causas das
falhas. Outrossim intervêm na suposição que as competências se exercitam através
das práticas comportamentais.. Hinsch e Pfingsten (2002) apontam para uma boa
base empírica que parece provar a eficácia de tais abordagens. Outras abordagens,
no entanto, centram-se mais na base cognitiva da falha de competências, por
exemplo, Jugert et al (2010). Presume-se que as deficiências em matéria de
comportamento socialmente adaptado são causadas por falhas ao nível do
processamento de informações (por exemplo, problemas que têm em conta outras
perspectivas, ou seja, a intenção do parceiro da interação não é interpretada
correctamente). Estas falhas podem remediar-se por programas de formação
dirigida. Também foi possível demonstrar o efeito positivo de tais abordagens
(Hinsch/Pfingsten 2002).
Além disso, deve considerar-se o papel das expectativas sociais de auto-eficácia. A
convicção de ser capaz de dominar as exigências sociais exibindo um
comportamento próprio, mesmo em condições difíceis é uma condição importante
para se assumir um comportamento socialmente adaptado. Quando se duvida da
sua auto-eficácia social, tende-se a evitar situações que exijam um comportamento
socialmente adaptado. Por conseguinte, persistem as falhas de competência. Os
programas que visam reforçar as expectativas sociais de auto-eficácia são
particularmente bem sucedidos se derem aos indivíduos a oportunidade de se en
tenderem a si próprios como socialmente adaptados (Jerusalém/Klein-Heßling
2002).
Finalmente tem de ser abordada a questão da motivação dos participantes em
programas que visam aperfeiçoar as competências sociais. Os grupos-alvo têm
2
Á

Á parte das condições de socialização, os factores biológicas e genéticas têm também
influência no desenvolvimento das competências sociais (Eisenberg et al 2005). Como não há
intervenções para reforçar as competências sociais derivadas da influência de factores biológicos não
os tratamos aqui.
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frequentemente experiências escolares extremamente negativas, que geram um
efeito negativo na sua "ânsia de aprender". Para combater o baixo nível de
motivação quando se trata de participar activamente em programas de melhoria das
competências, é essencial criar um modelo de formação que não seja também ele
enviesado. (Jugert et al 2010).

As competências sociais e o capital social – a sua importância no
mercado de trabalho
A falha das competências sociais, tais como a capacidade de cooperar com outras
pessoas ou a capacidade de lidar com conflitos, constituem por si só um obstáculo
para a transição da escola para o mercado de trabalho, onde geralmente são tidas
como "capacidade para trabalhar em equipa", um termo muito estafado, do qual se
espera uma competência importante se tivermos em conta os anúncios de emprego
nos jornais (Orthey 2002). Um estudo alemão sublinha a forte procura de
competências sociais como é evidenciado nos anúncios de emprego (Dietzen 1999,
citado em Orthey 2002). Para além desta influência directa das competências sociais
do indivíduo nas suas perspectivas face ao mercado de trabalho (por exemplo, as
competências do indivíduo não correspondem às competências necessárias),
existem várias influências indirectas resultantes da deficiência das competências
sociais que condicionam as suas oportunidades no mercado de trabalho.
Estas resultam, entre outras coisas, do facto de as falhas em matéria de
competências sociais estarem ligados a outros factores que também afectam o perfil
de empregabilidade do indivíduo.
As competências sociais e o desempenho escolar
As competências sociais não são só por si mesmo um objectivo de socialização "que
valha a pena perseguir", mas servem também de suporte á aquisição de
conhecimentos e capacidades cognitivas. Um estudo, por exemplo, indica uma
relação entre o desempenho escolar e as competências sociais (1991 Wentzel,
Jerusalém/Klein-Heßling 2002). Os alunos com baixas competências sociais têm um
desempenho escolar mais fraco, que conduz subsequentemente a um nível mais
baixo de escolaridade, o que constitui um outro obstáculo para a transição para a
vida activa (Dornmayr 2006, Steiner 2009).
As competências sociais e o capital social
As competências sociais contribuem para a formação de capital social e para uma
maior coesão social (Rychen 2003). O capital social pode ser definido como aqueles
recursos3 que se enraizam na rede social do indivíduo e podem mobilizar-se e ser
usados numa acção visada (Lin 1999:35). Tal põe em evidência o factor de conexão
com a importância das competências sociais. As competências sociais são um

3

Deve chamar-se precisamente a atenção de que no campo das competências socias, nunca foi
geralmente aceite uma qualquer definição de capital social (para as diferentes definições ver Healy et al (2001)).
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requisito importante para o estabelecimento de relações sociais e para a formação
de redes sociais, as quais constituem o fundamento do capital social. Indivíduos com
competências sociais fracas têm dificuldades em estabelecer e manter
relacionamentos sociais positivos.
Os estudos indicam a importância da rede social e do capital social nas formas de
arranjar um emprego. Tendo por base os níveis de baixos rendimentos na Alemanha
(1998-2002), Brandt (2006), chega-se à conclusão que cerca de um terço dos
desempregados encontrou um novo emprego devido aos seus contactos sociais.
Além disso, a oportunidade de sair do desemprego sobe com o número de contactos
sociais muito próximos e da sua "latitude". Freitag (2000) chega a resultados
semelhantes para a Suíça. A importância do capital social reaparece no contexto do
conceito de empregabilidade Fugate et al (2004). As redes sociais melhoram a
empregabilidade do indivíduo, na medida em que lhe permite utilizar os contactos
sociais informais para encontrar um emprego (por exemplo, um amigo tem um amigo
que conhece alguém que tem uma vaga).
Em resumo, os indivíduos que apresentam falhas em matéria de competências
sociais não só têm menos oportunidades no mercado de trabalho, como não
satisfizem os requisitos necessários em termos de comportamento socialmente
adaptado, mas também (1) evidenciam falhas em competências profissionais em
metodológias e académicas (fraco desempenho escolar e um baixo nível de
escolaridade ou sem conclusão da escolaridade nem formação profissional, …), (2)
apresentam características (problemas comportamentais, adições, delinquência) que
os tornam pouco atraentes para potenciais empregadores, e, (3) finalmente têm
muito poucas redes sociais de que se pudessem servir para a transição da escola
para a vida activa.
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AVALIAÇÃO
Métodos de observação e análise das competências sociais
Para desenvolver as competências sociais de forma sistemática e para observar e
avaliar a progressão dos participantes nas acções específicas de formação e nos
aspectos metódológicos, devem utilizar-se vários métodos. A par da formação e do
desenvolvimento é vital o recurso a métodos de observação e avaliação desses
processos de desenvolvimento.
O objectivo do projecto foi desenvolver e implementar um número de diferentes
abordagens na avaliação e acompanhamento do processo de melhoria das
competências sociais e para explorar essa área.
Com base na elaboração científica e a vasta experiência dos parceiros do projecto
com os seus grupos-alvo respectivos, determinaram-se os seguintes critérios para a
selecção de métodos dum processo de avaliação:
 Utilização de métodos de activadores e motivadores para assegurar o
desenvolvimento das competências
 Escolha e utilização de vários métodos que sejam praticáveis, abertos e
fáceis de estabelecer
 Garantia que os produtos desenvolvidos são utilizáveis para várias
configurações na formação profissional e na formação contínua
 Utilização de métodos que monitorizem o desenvolvimento pessoal e social
dos participantes
 Escolha de métodos adequados para a documentação do processo

Porque o método de monitorização do comportamento é um procedimento bem
estabelecido para medir as competências sociais, foram escolhidos e
implementados vários métodos com base nesta abordagem.
A monitorização do comportamento baseia-se na observação do comportamento
(social) em diferentes situações (sociais), o que significa observações repetidas
combinadas com diferentes configurações (grupo de discussões, jogos de papéis
etc.).
Inicialmente as competências a que dizem respeito devem ser claras, juntamente
com uma definição de como e de que forma se deverá observar e descrever o
comportamento dos participantes. Tal também é necessário para interpretar os
factos observados. Os questionários para (auto) avaliação são ferramentas muito
úteis nesta matéria.
Uma base importante para o uso dos métodos na formação é o estabelecimento de
indicadores de avaliação. Os diferentes métodos de teste baseiam-se em
indicadores padronizados, desenvolvidos pela parceria de projeto. O seu objectivo é
adequar-se a um conceito de competências sociais para os participantes e ser
11
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capazes de monitorizar e interpretar o seu comportamento ligado a várias
competências sociais para cada um e no conjunto dos grupos-alvo respectivos.

Indicadores de avaliação
O terreno comum escolhido pela parceria Re-Chance para o portofolio de avaliação
das diferentes actividades, são indicadores normalizados que serão avaliados em
quatro níveis diferentes.
Os nív eis são estes:
Muito bom

bom

suficiente

mau

Estes são os indicadores desenvolvidos para as competências sociais de
comunicação, gestão de conflictos, percepção, motivação, lidar com o stress e
trabalho em equipa e cooperação
Comunicação
1.

Ter consciência da comunicação verbal e não verbal processada e capacidade
de usá-la de forma adequada

2.

Ter capacidade de expressar emoções e sentimentos sem ofender a outra
pessoa (assertividade)

3.

Ter capacidade de transmitir as informações dum modo a fazer com que estas
sejam compreensíveis por diferentes pessoas (capacidade de adaptar a forma
de comunicar relativamente ao receptor)

4.

Ter capacidade de adaptar a forma de comunicação em relação à situação
(informações unidirecionais– comunicação bidirecional, mensagem eu –
mensagem você, etc.)

5.

Ter capacidade de escuta activa

6.

Ter capacidade de reconhecer diferentes emoções e capacidade de
autocontrole

Gestão de conflitos
1.

Ser capaz de reconhecer e expressar as suas necessidades, interesses e
problemas, para poder definir as expectativas e pesar os diferentes interesses

2.

Ser capaz de lidar de forma construtiva com os preconceitos e os estereótipos

3.

Ser capaz de se aperceber e expressar os seus próprios limites, para ser capaz
de definir e esclarecer as violações destes

4.

Ser capaz de reconhecer e identificar as áreas de conflito

5.

Ser capaz de olhar através de perspectivas diferentes e diferentes pontos de
vista usando a (auto) reflexão

12
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Lidar com o stress
1.

Perceber que os problemas são uma parte da vida de todos nós e ser capaz de
lidar com eles

2.

Identificar, exprimir e partilham valores, crenças e expectativas

3.

Compreender o valor da auto percepção e da percepção social.

4.

Identificar e ter em conta os problemas pesados e ser capaz de reflectir sobre
as suas acções

5.

Ser capaz de lidar activamente com os problemas pesados

Percepção
1.

Ter capacidade de perceber e interpretar correctamente sinais de comunicação
não verbal /gestos, expressão facial, postura corporal /

2.

Ter capacidade de expressar uma mensagem através de gestos, expressão
faciais e postura corporal.

3.

Ter capacidade de controlar a linguagem corporal de acordo com a intenção
comunicativa.

4.

Ter capacidade de reconhecer especificidades culturais no uso da expressão
facial, gestos.

5.

Ter capacidade de escuta activa

Motivação
1.

Entender o termo motivação, e ter capacidade de explicar aos outros o que
significa, exemplos práticos de "motores da motivação".

2.

Compreender e ser capaz de trabalhar com auto-motivação e motivação da
equipa / outros formandos/ pessoas á sua volta, etc. Sentir a diferença entre a
auto-motivação e a motivação dos outros

3.

Entender a posição “outro lado” – para não assumir uma posição defensiva
quando alguém tentar motivá-lo. Ser aberto e estar disposto a motivar alguém.

4.

Entender a diferença entre as estratégias de motivação directa e indirecta.

5.

Compreender a importância de outros factores que possam influenciar
positivamente os aspectos relacionados com a motivação.

Trabalho em equipe e cooperação
1.

Assumir uim compromisso com o trabalho de equipa

2.

Ter capacidade de partilhar efectivamente o tempo

3.

Ter flexibilidade para trabalhar em equipa

4.

Ter capacidade de mediação
13
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5.

Ter capacidade de escuta activa

A reflexão como método transversal.
A reflexão é uma maneira metódica de pensar, com enfoque no objectivo de obter
conhecimento sobre um processo ou uma necessidade própria de tomada de
decisão ou para a realização de acções. Portanto a reflexão é uma parte central e
necessária de todo o trabalho educativo, de qualquer acção singular.
Algumas das perguntas que podem ser feitas para induzir a reflexão são listadas
seguidamente:
 Quem sou eu?
 O que é que sou capaz de fazer?
 O que é que eu espero?
 Onde estou neste momento?
 Como agi?
 Comportei-me correctamente?
 Tive cuidado com os outros?
 Estava pronto para assumir um compromisso?
 O que é que aprendi disso?
A reflexão como método é basicamente uma maneira de pensar, de monotorizar
metas, planear, executar e comparar os planos com os resultados, tendo em conta
também o próprio processo. A questão central é o desenvolvimento de novos
olhares, capacidades ou atitudes através da reflexão. O método de auto- reflexão é
entender isso como um processo constante.
A auto-reflexão é um processo constante de aprendizagem que está na base de
qualquer desenvolvimento pessoal. Porque se alguém não sabe o que ela ou ele
próprios podem fazer ou não fazer bem ou porquê, ela ou ele são bons em algo –
ela ou ele não poderão construir-se a partir das suas potencialidades
A auto-reflexão envolve o questionamento dos próprios pontos de vista e acções; é a
única possibilidade de desenvolver uma auto-percepção fundamentada e de exercer
e avaliar os pontos fortes.
Pode estabelecer-se a auto-reflexão durante a formação através de questionários
referindo-se a tarefas específicas. (Anexo: página 40: Comente sua tarefa). Com o
método de portfólio é possível documentar o processo relativamente a vários
resultados, para mostrar as capacidades individuais e os pontos fortes de uma
pessoa. (Anexo: página 41: Portofólio).

Métodos para medir as competências sociais
Medição das competências sociais
Há várias maneiras de identificar as competências sociais. Kanning (2003:26)
sistematiza as diferentes abordagens tendo por base a distinção entre as
14
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competências sociais e comportamento socialmente adaptado. (1) Uma abordagem
consiste na tentativa de medir directamente as competências sociais usando testes
de desempenho cognitivo. Esta abordagem é demasiado simplista, porque só
podem medir-se competências sociais cognitivas. Outras abordagens tentam tirar
conclusões sobre as competências sociais através do comportamento social. (2),
Observando o comportamento social visível, é feita uma tentativa para tirar
conclusões sobre as competências sociais subjacentes. (3) Do mesmo modo, pela
forma da descrição do comportamento, as competências sociais tornar-se –ão
mensuráveis na base da sua descrição em retrospectiva, auto- descrição ou por
outros.
Testes de desempenho cognitivo
Usando testes de desempenho cognitivo, só podem ser identificados aqueles
aspectos das competências sociais que constituem uma base cognitiva de
comportamento socialmente adaptado. De acordo com os aspectos fundamentais da
ideia dos testes de desempenho, é necessário dar uma resposta "objectivamente"
correcta a uma pergunta. Presume-se que o grau de comportamento socialmente
adaptado dum indivíduo depende dos seus resultados no teste (Kanning 2003).
Quando se mede a inteligência social, um outro problema é ser difícil estabelecer
uma fronteira entre a inteligência social e inteligência académica, sendo claro que
não é possível ou não pode ser eficazmente demonstrada a relação entre
inteligência social e comportamento socialmente adaptado (observado)
(Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003). Como conseqüência, afigura-se que os
testes para determinar a inteligência social serão apenas parcialmente eficazes para
medir as competênciaa sociais.
Monitorização do comportamento
Através da monitorização do comportamento nas interacções sociais, é feita uma
tentativa para indirectamente tirar conclusões sobre as competências sociais do
indivíduo. Neste contexto, é de extrema importância monitorizar o comportamento de
um indivíduo em várias situações diferentes, já que a qualidade do comportamento
social depende não apenas das competências sociais, mas também de factores
situacionais. Apenas a monitorização repetida permite tirar conclusões sobre as
competências sociais como uma disposição comportamental. O termo monitorização
de comportamento engloba uma variedade de métodos. Basicamente pode-se
distinguir entre auto-monitorização e acompanhamento por outros. A automonitorização é frequentemente utilizada no trabalho psicológico clínico para
aumentar a auto-reflexão do indivíduo. A monitorização por outros é efectuada em
contextos artificiais (role-plays, tarefas de apresentação, discursos de improviso,
discussões em grupo, exercícios de grupo). Têm de ser determinadas previamente
as competências que se planeia monitorizar. Para se garantir o maior grau possível
de objectividade, tem que ser escolhido um esquema de codificação (ou seja, deve
ser definido de que forma terá de ser interpretado o comportamento exibido).
(Kanning 2002:41-46)
O chamado centro de avaliação é uma forma específica de monitorização do
comportamento através da qual são feitas observações de diferentes competências
em diferentes contextos (por exemplo, tarefas de grupo, discussão em grupo, tarefas
de apresentação). Freqüentemente, no âmbito dum centro de avaliação são usados
outros procedimentos também, tais como testes de desempenho cognitivo. Tudo isto
15
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torna o centro de avaliação o processo mais caro, mas também mais abrangente de
medição das competências sociais. (Kanning 2002:55-64)
Descrições do comportamento
A descrição do comportamento é um procedimento para a medição indirecta das
competências sociais. É uma tentativa de chegar a conclusões sobre as
competências sociais de uma pessoa através do comportamento mostrado no
passado. Nela pode ser feita uma distinção entre auto-monitorização ou
acompanhamento por outros (por exemplo, pais, professores,). São usados com
freqüência questionários padronizados (por exemplo, questionários que visam
determinar traços de personalidade).
Entre os procedimentos apresentados, a monitorização do comportamento afigurase ser o procedimento mais adequado para medir as competências sociais (Kanning
2003, Keating 1978), já que as competências sociais estão patentes no
omportamento socialmente adaptado (Rychen/Salganik 2003). Considerando que a
validade da medição é questionável nos testes de desempenho cognitivo, que
pretendem determinar directamente as competências sociais (ou seja, a relação
entre os resultados do teste e comportamento social é limitada ou inexistente, cf.
Kihlstrom/Cantor 2002, Kanning 2003), as descrições do comportamento colocam o
problema desse comportamento descrito pertencer ao passado, o que requer em
parte um enorme desempenho de memória dos entrevistados. Isto implica a
ocorrência de retenção selectiva, bem como erros de medição devido a um enviesar
para o que é socialmente desejável. Da mesma forma que para o centro de
avaliação, uma combinação de métodos de recolha de dados diferentes conduz aos
resultados desejados. Para dar um exemplo, no decurso de cursos de formação
comportamental, a fim de determinar o sucesso de formação, são usados não
apenas procedimentos de monitorização do comportamento diferentes, mas também
questionários sobre comportamento social para auto- descrição ou descrição por
outros (Kanning 2003). Também Jugert et Al (2007:16) afirmam que uma abordagem
de desenho multimodal variada dos procedimentos de recolha de dados é
especialmente adequada para medir as competências sociais.

Avaliação individual
Numa avaliação individual é importante descobrir como os participantes julgam e
avaliam a sua situação de vida no momento e também o seu potencial. Tendo por
base esta pesquisa é também vital lidar com o campo de interesses dos
participantes, podendo-se assim acomodá-los no processo de formação.
1. Entrevista guiada
O método de entrevista guiada destina-se a conhecer as necessidades dos
participantes, e, em seguida, usar esses resultados como uma base para o
desenvolvimento e implementação do processo de formação. A pista é saber
exactamente quais necessidades que a pessoa tem nesse momento – ou seja fazer
algo como um diagnóstico de necessidades. (Anexo: página 23 f.: Ferramentas de
avaliação)
A entrevista guiada deve realizar-se, se possível, numa situação de cara a cara e
num ambiente descontraído. A fim de assegurar uma concentração respeitosa na
16
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situação de entrevista, as perguntas são feitas aos participantes através dum
questionário preparado e são documentadas de forma escrita.
As perguntas que são usadas numa entrevista guiada são baseadas nas seguintes
considerações:
 Quais as necessidades do indivíduo?
 Qual é a posição que a pessoa ocupa no momento?
 Que tipo de competências sociais é que o indivíduo possui?
 Qual a focagem para esta pessoa trabalhar?
 Em que profissão gostaria de trabalhar?
Por exemplo, qual é o meu trabalho “de sonho”?
Os resultados desta pesquisa são a base para a concepção de projectos, tais como
definir a seqüências de módulos, as unidades de formação etc
Uma entrevista de cara a cara usando um questionário preparado é um método que
é comumente usado em educação e formação profissional. Além disso, é um
método interessante para todas as instituições que estão interessados no
desenvolvimento de produtos para grupos-alvo específicos com enfoque nos prérequisitos individuais e nas necessidades dos participantes.
O entrevistador deve preparar um questionário para cada participante em que as
suas respostas são documentadas. Usando esse método o curso de formação pode
ser estruturado conjuntamente com os participantes e com base nas suas
necessidades individuais. Se bem estruturadas, as entrevistas guiadas são uma boa
base e uma orientação para a (auto) reflexão, com enfoque nos pré-requisitos e no
desenvolvimento dos participantes, documentando o progresso individual de
desenvolvimento de competências
Questionário de auto-avaliação
Um questionário de auto-avaliação é uma forma de caracterização. Os participantes
devem descrever-se a si próprios de forma sucinta, perceber e avaliar as suas
capacidades- constitui uma auto- avaliação através de auto- reflecção.
Para preencher o questionário é importante ter uma atmosfera tranquila e relaxante.
Além disso é vital ter em atenção dar tempo suficiente para responder às perguntas,
porque haverá algumas, em que se terá que pensar por um longo período de tempo,
o que deve ser comunicado aos participantes. Deve haver sempre alguém para
responder a perguntas que surjam.
As perguntas do questionário tem que ser escolhidas para os grupos-alvo
específicos. As perguntas seguintes são ajustadas às necessidades de um
participante de quinze anos de idade, ao qual se pede uma auto-avaliação da
própria apreciação sobre comunicação e trabalho em equipa.
"Eu convenci meus pais com bons argumentos para aumentarem o meu dinheiro de
bolso"!
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"Trabalhando em equipa para um projeto um dos meus colegas trouxe novas
sugestões e idéias, que originalmente não foram de minhas. Eu fiquei convencido
com argumentos apresentados e abandonei as minhas sugestões. “
Para o desenvolvimento dos questionários são muito importantes os critérios a
utilizar para que as perguntas se tornem compreensíveis ou relevantes para os
participantes,
A variedade de questionários e a possibilidade de focar as perguntas nas
necessidades individuais são a principal razão porque são amplamente utilizados em
situações de auto-avaliação.
O desenvolvimento, a concepção e a aplicação de questionários de auto-avaliação
torna possível que as perguntas usadas se relacionem com as tarefas planeadas, ou
com a formação profissional, ou com os indicadores de avaliação ou ainda com
actividades outdoor para crianças e adolescentes.
Por exemplo pode combinar-se facilmente a auto-avaliação da orientação espacial
com um projeto outdoor chamado "Rali na Cidade".
"Eu estou numa cidade estrangeira e tenho que usar o mapa da cidade para
encontrar o caminho certo".
(Anexo: página 27f.: Ferramentas de avaliação: Auto-avaliação)
Este questionário desenvolvido para auto-avaliação sobre as competências sociais
para os jovens usa uma escala onde os participantes têm de avaliar as suas
capacidades. Esta auto-avaliação deve ser usada pelos formadores para falar
pormenorizadamente sobre isso. Pode ser tida como um ponto de partida do
processo de desenvolvimento. Nunca deve reduzir-se a si própria sem a reflexão
com um formador / conselheiro. Os questionários de auto-avaliação também podem
ser usados na avaliação da motivação.
Em anexo podem-se encontrar alguns questionários nos quais o formador e os
formandos integraram os seus pontos de vista. Desta forma a auto-avaliação e a
avaliação por outros pode ser documentada lado a lado e serem facilmente
comparadas.

Métodos de avaliação em grupo
É melhor usar uma variedade de métodos para as tarefas de avaliação em grupo,
nas actividades em grupo, em exercícios, para assumir desafios e em diferentes
módulos de formação, onde seja possível a aprendizagem aberta orientada para
acção.
Observação pelos formadores
Observação por outros é um método que incide sobre a descrição de uma situação e
do comportamento das pessoas nesta situação específica. Este processo baseia-se
em exercícios especialmente concebidos para a observação por formadores.
(Anexo: página 35 f.:Ferramentas de Avaliação: Observação pelos Formadores)
Na avaliação do grupo, determinam-se para este alguns desafios, como "A Hora do
Autógrafo" ou "Construção duma Torre de Papel" ou muitos outros desafios
diferentes. (Anexo: f. página 33: Ferramentas de Avaliação: Exemplos de alguns
Desafios)
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Os desafios são baseados em diferentes estruturas. Usa-se uma configuração fixa
ou a tarefa foi projectada conjuntamente com o grupo. Dependendo da tarefa, o
grupo é dividido em subgrupos mais pequenos, mas também é possível enfrentar os
desafios individualmente. Antes de iniciar os exercícios é importante para os
formadores estarem familiarizados com os estes e terem todas as ferramentas de
que os participantes precisam para resolver o exercício. Antes de cada desafio
também é muito importante perguntar aos participantes se compreenderam a tarefa
e verificar isso.
Durante os diferentes exercícios com o grupo em avaliação os observadores devem
incentivar a interação entre os participantes. Para compreender e comparar os
resultados de forma correta, terá que fazer o relatório de cada participante singular
do grupo em avaliação através dum questionário de observador concebido com
critérios fixos. O número de observadores tem de estar em relação com o número de
participantes.
Os critérios dum questionário de observação pode englobar aspectos muito
diferentes, mas têm de ser adaptados individualmente para grupos-alvo específicos
e os principais alvos da observação.
Critérios de observação no respeitante às competências sociais:
 O participante aceita seu papel?
 O participante mostra um comportamento cooperativo?
 Ela/ele deseja ser o líder na gestão dos desafios?
 Ela/ele entra em interação com os outros membros do grupo?
 Ela/ele tem o seu próprio caminho nos processos de grupo?
 Ela/ele é capaz de imaginar ser membro doutro grupo?
 Ela/ele mostra um comportamento empático?
 Como se pode avaliar-se o comportamento comunicativo?
 Como ela/ele lida com a pressão do tempo?
 Ela/ele é capaz de convencer com argumentos?
Auto-observação
A auto-observação é um método básico e respectivamente um procedimento normal
da vida diária, mas que também é usado na prática pedagógica (comparar Kleber,
E., 1992, S.199). A base da auto-observação ou introspecção é o autoconhecimento. Isso significa que uma pessoa observa o seu comportamento, os
seus sentimentos e pensamentos em determinadas situações durante um certo
período de tempo, percebe-os e assume-os. (Compare Kleber, E., 1992, S.199ff). Os
questionários preparados, para serem usados em tarefas especiais são uma
ferramenta perfeita de auto-observação. (Anexo: página 40: Ferramentas de
Avaliação: Comentar sua tarefa
Para o processo actual, gostaríamos de mencionar as várias possibilidades no
quadro do uso de portfólios. Eles são uma possibilidade para os participantes
documentarem suas experiências através da auto-observação durante um longo
período de tempo. (Compare: Portofólio).
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Implementar o processo de auto-observação na formação significa organizar uma
atmosfera tranquila apropriada para a documentação, na qual a atenção se centra
na própria pessoa.É benéfico utilizar um período de tempo adequado para auto
atenção, no processamento de exercícios, jogos e sequências de acções de
formação.
Objectivos de auto-observação:
 Reconhecimento, integração e avaliação do próprio comportamento e
experiências
 Conclusões extraídas dos comportamentos e da experiência
 Comparação com outros
 Possível mudança do próprio comportamento
 Aprender a transpor as emoções para palavras.

Portfólio
O portfólio é útil para o planeamento, descrição, documentação e auto / reflexão das
experiências individuais. Os principais aspectos na aplicabilidade do portofólio são o
reporte da auto-reflexão combinado com um feedback externo através dos
formadores ou pares. As experiências e competências adquiridas são documentadas
individualmente pelos participantes. Avaliar as suas próprias experiências e assumir
a responsabilidade pelas suas acções são passos importantes para alargar a autodeterminação, os quais estão intimamente ligados ao objectivo de alargar as
competências sociais.
O método do portfólio de acordo com Elsholz (Elsholz 2010, s. 9) é definido como
uma ferramenta para desenvolver a aprendizagem auto-determinada. Além disso
este método é identificado pela sua abertura e por não ser exclusivo dum objectivo
específico, e, por conseguinte, ser ideal para a orientação do processo. (Elsholz
2010, 9f).
Para um longo período de tempo – por exemplo, no quadro de um projecto – os
participantes são encorajados a relatar suas experiências de aprendizagem
individual guiadas por critérios didáticos e para reportar o desenvolvimento do
processo. (Anexo: página 41: Ferramentas de Avaliação: Portfólio: Diário do
Projecto).
Possíveis perguntas para organizar num portfólio:
 Porque é que foi fácil/difícil para mim realizar esta tarefa?
 O que aprendi trabalhando nessa tarefa?
 O que foi útil para minha vida diária, por exemplo, do que é que poderei
precisar fora a situação da formação?
 O que é que o resultado me diz sobre minhas aptidões e pontos fortes?
 Que possibilidades me oferecem para melhorar aptidões específicas?
Metas para utilização do método do "Portfólio":
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1. Para tornar claras e observáveis as capacidades e pontos fortes e também as
suas possibilidades de desenvolvimento:
2. Para avaliar, ajuizar e intepretar o próprio desempenho e sucesso.
3. Para estabelecer uma conexão entre capacidades próprias e as que são
requeridas nas áreas individuais da vida (orientação profissional, educação e
formação, actividades ao ar livre etc.).
4. Objectivação da autodeterminação baseada nos resultados e no feedback
dos formadores.
5. Para incentivar os participantes a aperceberem-se das suas capacidades,
para as desenvolver, e, se necessário, para colmatar as lacunas.
6. Sugestão para lidar com mais informações.
7. Para desenvolver novos interesses.
O método do "Portfólio" é aplicável de muitas maneiras diferentes. Um exemplo é a
recolha das folhas de trabalho numa pasta. Outra possibilidade é o "Diário do
Porjecto”, no qual os participantes podem relatar suas experiências actuais. Além
disso podem-se usar "Diários de aventura" para actividades outdoor; Estes são
também simples relatórios de interesses.
Os portfólios são métodos bem sucedidos aplicados durante o processo de
orientação profissional e aconselhamento, para documentar o processo num
determinado campo de acção, para projetos especiais, mas também para ser
aplicado nas semanas de projecto nas escolas
.
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FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO
Entrevista “Competências sócio- comunicativas” – avaliação das necessidades de formação
Entidade: ......................................................................................................................................
Nome do formando: ..............................................................................................................................
Curso............................., Idade..................., Género..................
Competências

Indicadores

1

2

3

4

Ter consciência da comunicação verbal e não verbal existente e capacidade de usála de forma adequada
Ter capacidade de expressar emoções e sentimentos sem ofender a outra pessoa
(assertividade)
Comunicação

Ter capacidade de transmitir informações de forma a que sejam compreensíveis por
diferentes pessoas (capacidade de adaptar a forma de comunicação em relação à
receptor)
Ter capacidade de adaptar a forma de comunicação em relação à situação
(informações unidirecionais – comunicação bidirecional, mensagem eu– mensagem
você, etc.)
Ter capacidade de reconhecer diferentes emoções ede autocontrolo

Percepção

Ter capacidade de perceber e interpretar correctamente sinais de comunicação não
verbal /gestos, expressão facial, postura corporal /
Ter capacidade de expressar uma mensagem através de gestos, expressão faciais
e postura corporal.
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Ter capacidade de controlar a linguagem corporal de acordo com a intenção
comunicativa.
Ter capacidade de reconhecer especificidades culturais no uso da expressão facial,
gestos.
Ter capacidade de escuta activa
Gestão de conflitos

Ser capaz de reconhecer e expressar as suas necessidades, interesses e
problemas, para poder definir as expectativas e pesar os diferentes interesses
Ser capaz de lidar de forma construtiva com os preconceitos e estereótipos
Ser capaz de reconhecer e identificar asáreas de conflito
Ser capaz de olhar segundo diferentes perspectivas e pontos de vista usando a
(auto)reflexão
Ser capaz de se aperceber e expressar os seus próprios limites, para ser capaz de
definir e esclarecer as violações dos mesmos

Lidar com o stress

Perceber que os problemas são uma parte da vida de todos nóse ser capaz de lidar
com eles
Identificar, expressar e partilhar os seus próprios valores, crenças e expectativas
Compreender o valor da auto percepção e percepção social.
Identificar e nomear problemas e responsabilidades e ser capaz de refletir sobre as
suas acções
Ser capaz de lidar activamente com problemas de peso

Trabalho em
cooperação

equipa

e Assumir uim compromisso com o trabalho de equipa
Ter capacidade de partilhar efectivamente o tempo
Ter flexibilidade para trabalhar em equipa
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Ter capacidade de mediação
Ter capacidade de escuta activa
Motivação

Entender o termo motivação e ter capacidade de explicar aos outros o que significa;
exemplos práticos “ motores d emotivação”
Compreender e ser capaz de trabalhar com auto-motivação e motivação da equipa /
outros formandos/ pessoas á sua volta, etc. Sentir a diferença entre a automotivação e a motivação dos outros.
Entender a posição “do outro lado”, para não assumir uma posição defensiva
quando alguém tentar motivá-lo; Ser aberto e estar disposto a motivar alguém
Entender a diferença entre estratégias de motivação directas e indirectas
Compreender a importância de outros factores que
positivamente os aspectos relacionados com a motivação.

possam

influenciar

Escala:
1. Muito bom
2. Bom
3. Mau
4.Muito mau

Entrevistador:
:
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ASPECTOS PESSOAIS
Qual
é
o
meu
emprego de sonho?
Sou capaz de me
comprometer
para
conseguir
um
emprego?
Sou capaz de me
integrar no processo
de trabalho?
Pre- avaliação das
minhas
actuais
competências sociais;
Quais aquelas de que
já disponho

Formação e educação
anterior:

Experiência
de
trabalho anterior (tanto
paga como voluntária):

Disponibilidade para
Seg______Ter______Qua_____Qui______Sex______
frequentar os cursos:
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Auto avaliação
Por favor, indique as respostas que o descrevem melhor. Se ainda não
experimentou todas estas actividades, basta imaginar como se sentiria ao realizá-

É muito difícil para
mim.

É difícil para mim.

Isso é mais ou menos
fácil para mim.

Nome:_______________________

Isso é muito
para mim.

fácil

las:

Sentido espacial
Estou numa cidade em que nunca estive antes.
Tenho seguir um mapa.

Vou desenhar um croquis do apartamento /
casa onde vivo.

Vou montar o mobiliário seguindo instruções de
montagem.
Criatividade
Vou coleccionar vários artefactos diferentes e
criar com eles novas coisas.
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É muito difícil para
mim.

É difícil para mim.

Isso é mais ou menos
fácil para mim.

Nome:_______________________

Isso é muito
para mim.

fácil
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Descubro novas soluções para os problemas.

Um amigo celebra seu aniversário dos 18 anos.
Vou decorar a sala para a festa.

Retenção
Lembro-me dos aniversários de todos os meus
amigos.

Lembro-me dos trabalhos de casa sem tomar
nota deles.

Quando vou fazer compras alimentos não
preciso duma lista de compras. Mesmo assim
não me esqueço de nada.

Trabalho em equipa & cooperação

Quando entro num novo grupo estabeleço
contacto com seus membros imediatamente.
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É muito difícil para
mim.

É difícil para mim.

Isso é mais ou menos
fácil para mim.

Nome:_______________________

Isso é muito
para mim.

fácil
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Ao fazer um exercício de grupo, um membro do
grupo faz sugestões que não estão em
conformidade das minhas idéias. Eu aceito os
seus argumentos e não insisto nas minhas
sugestões.

Ao trabalhar numa equipa eu assumo tarefas de
que não gosto de fazer mas que são
importantes para o cumprimento dos objectivos.

Comunicação
Gostava de comprar um novo mp3 e pedir á
vendedora da loja que me informasse sobre os
artigos em exposição e os seus preços

Sinto-me perdido numa cidade desconhecida.
Portanto vou perguntar a alguém o caminho
para a estação de comboio.

Convenci os meus pais a aumentar o meu
dinheiro de bolso semanal utilizando razões.
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É muito difícil para
mim.

É difícil para mim.

Isso é mais ou menos
fácil para mim.

Nome:_______________________

Isso é muito
para mim.

fácil
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Resolução de problemas
Recebi uma nova secretária. Penso que se
perderam algumas peças soltas. Tento de
imediato resolver o problema de alguma
maneira.

Estou a sair do centro de formação. De repente
vejo que a minha moto desapareceu. Começo a
pensar o que vou fazer agora.

O meu computador está sempre a ir abaixo.
Gostava de resolver eu próprio o problema e já
tem algumas idéias para isso.
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Auto-avaliação da motivação
Responda às perguntas com "Sim" e "Não".
Assim vai descobrir como avaliar sua própria motivação.
1. Leio cuidadosamente tudo o que é interessante para me...

Sim

Não

oo

2. Não hesito quando tenho que ajudar alguém em apuros.

Sim

Não

3. Escolho cuidadosamente o que vestir quando saio.

Sim

Não

4. Quando janto em casa comporto-me á mesa
do mesmo modo como o faço num restaurante.

Sim

Não

5. Nunca senti antipatia por ninguém.

Sim

Não

6. Muitas vezes, recuso-me a fazer qualquer coisa,
porque não confio nas minhas aptidões

Sim

Não

7. Gosto de falar negativamente de pessoas que não estão á volta.

Sim

Não

8. Ouço sempre atentamente a pessoa com quem estou a falar
não importa quem ele/ela é.

Sim

Não

9. Acho muitas uma razão “muito boa” para justificar os meus erros.

Sim

Não

10. Já me aconteceu tirar vantagem dos erros
ou da ignorância das outra spessoas

Sim

Não

11. Admito voluntariamente os meus erros.

Sim

Não

12. Às vezes tento “pagar com a mesma moeda” em vez de perdoar.

Sim

Não

13. Insisto sempre em obter as coisas da maneira como eu gosto

Sim

Não

14. Estou disposto a ajudar quando alguém pede um favor.

Sim

Não
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15. Irrita-se quando as pessoas
têm opiniões diferentes das suas?

Sim

Não

16. Penso sempre cuidadosamente o que levar quando vou de viagem.

Sim

Não

17. Acontece por vezes invejar o sucesso de outra pessoa.

Sim

Não

18. Por vezes fico chateado quando alguém me pede um favor.

Sim

Não

19. Penso por vezes que quando
as pessoas têm problemas recebem o que merecem.

Sim

Não

Sim

Não

20. Nunca falo de coisas desagradáveis com um sorriso na face.

Escala de pontuação:

Se respondeu com "Sim" às perguntas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20, tem um por cada
resposta.
Se respondeu com "Não" às perguntas, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, tem um ponto por
cada resposta.

Conte os pontos!!
Quanto mais pontos tiver, tanto mais está motivado.
Se você tiver 20 pontos sua motivação é a mais elevada.

0

10

20
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Exemplos de alguns desafios
"Collecionar autógrafos"
Objectivo:

Entrar em contato, conhecer os outros

Material:

Folha de papel

Duração:

10 – 20 minutos

"Coleccionar autógrafos" é um jogo para conhecer outras pessoas. Os participantes
percorrem a sala olhando para as pessoas que coincidem com uma certa discricção
na sua folha de tarefas. Ou seja "procure alguém que fale, pelo menos, duas
línguas" (ver anexo). Quando encontrar alguém deve-se recolher o autógrafo da
pessoa. Este exercício mostra como se entra em contato com as outras pessoas e
como estas comunicam entre si. Também é muito benéfico para o desenvolvimento
da cooperação e comunicação revelando o seu potencial (ou seja, as competências
linguísticas).

"Construir uma torre de papel"
Objectivo:

cooperação.
Lidar com o stress (quando jogado com mais que um grupo e com um
limite de tempo)

Material :

papel, tsouras, fita adesiva

Duração: :

20 – 40 minutos

O grupo de participantes é dividido em subgrupos de 2-3 pessoas. A tarefa é
construir uma torre de papel tão alta quanto possível mas que se mantenha estável.

Do "lado errado"
Objectivo:

cooperação

Material:

uma toalha de mesa/ cobertor velhos

Duração:

5 – 15 minutes

O grupo coloca-se sobre a tolha de mesa/ cobertor. Têm de o revirar para a outra
face sem que qualquer parte do corpo dos participantes toque no chão. Cooperação;
são aspectos vitais deste exercício encontrar soluções e assumir a liderança.
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„Discussão Pro e Contra“
Objectivos: para lidar com argumentos e opiniões de outrém.
para discutir e reflectir pontos de vista; lidar com conflitos.
Material:

esferográficas e papel

Duração:

20 – 40 minutos

Este exercício é estruturado através duma discussão controlada entre duas partes. É
um método para partilhar uma ampla gama de pontos de vista. O tema deve ser
muito específico e contraditório para induzir a expressão de opiniões pro ou contra.
O grupo é devidido em dois subgrupos, pro e contra. Os dois grupos juntam
argumentos para seu “lado”.
Os dois grupos enfrentam-se. Um lado inicia uma argumentação, o outro responde.
Cada grupo tem um tempo de palavra limitado. O debate prossegue até estar
concluída a lista de argumentos preparada.
Critérios de Observação:
 Quais as capacidades comunicativas no grupo?
 Quem fala com ou pelos grupos?
 Quem pontua na persuasão?
 Quais os argumentos que o grupo escolheu? Por quê?
 Uso de linguagem corporal?
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Observação pelos formadores

Nome:
Muito
bom

Bom

Suficien
te

Insuficie
nte

Observações

É capaz de reconhecer
e
expressar
necessidades,
interesses
e
problemas, é capaz de
definir as expectativas
e
pesar diferentes
interesses

É capaz de lidar de
forma construtiva com
os
preconceitos
e
estereótipos

É capaz se aperceber
e expressar os seus
limites, é capaz de
definir e esclarecer as
violações destes

É capaz de reconhecer
as áreas de conflito e
de as nomear
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É capaz de identificar e
nomear problemas e
obrigações para poder
refletir sobre as suas
próprias acções

Percebe que problemas
são uma parte da vida
de todos nós e é capaz
de lidar com eles

Á capaz de identificar,
exprimir e partilhar os
seus próprios valores,
crenças e expectativas

Percebe o valor de auto
percepção e percepção
social

É capaz de lidar
activamente
com
problemas pesados

Está
ciente
da
comunicação verbal e
não verbal existente e é
capaz de usá-las de
forma adequada
35
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É capaz de expressar
emoções e sentimentos
sem ofender a outra
pessoa (assertividade)

É capaz de transmitir as
informações por forma
a
que
sejam
compreensíveis parar
diferentes
pessoas
(capacidade
de
se
adaptar a forma de
comunicação
em
relação à receptor)
É capaz se adaptar a
forma de comunicação
em relação à situação
(informações
unidirecionais
–
comunicação
bidirecional, mensagem
eu – mensagem você,
etc.)

É capaz de fazer uma
escuta activa

É capaz reconhecer
diferentes emoções e
mantém o autocontrolo
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Ficha de observação da avaliação das competências sociais
Competências sociais:


Trabalho em equipa e cooperação



Motivação



Gestão de conflito

Nome

Antes

Depois

das atividades do projecto

das atividades do projecto

____________________ ++ +

o

-

Observações ++

+

o

-

Observações

Trabalho em equipa e cooperação
Compromisso
com
trabalho da equipa

o

Capacidade de partilhar
efectivamente o tempo
Flexibilidade para trabalhar
em equipa
Capacidade de mediação
Capacidade
active

de

escuta

Gestão de conflitos
Ser capaz de reconhecer e
expressar
as
suas
necessidades, interesses e
problemas,
para
poder
definir as expectativas e
pesar
os
diferentes
interesses
Ser capaz de lidar de forma
construtiva
com
os
preconceitos e estereótipos
Ser capaz de se aperceberr
e expressar
os
seus
próprios limites, para definir
e esclarecer as violações
destes
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Nome

Antes

Depois

das atividades do projecto

das atividades do projecto

____________________ ++ +

o

-

Observações ++

+

o

-

Observações

Ser capaz de reconhecer e
nomear as áreas de conflito
Ser capaz de olhar através
de diferentes perspectivas e
pontos de vista usando a
(auto)reflexão
Motivação
Entender
o
termo
motivação, ter capacidade
de explicar aos outros o
que significa, exemplos
práticos de "motores de
motivação".
Compreensão e ser capaz
de trabalhar com automotivação e motivação da
equipa / outros formandos/
pessoas á volta, etc. Sentir
a diferença entre a automotivação e a motivação
dos outros
Entender a posição do
“outro lado”, para não
assumir
uma
posição
defensiva quando alguém
tentar
motivá-loEstar
aberto e disposto a motivar
alguém
Entender a diferença entre
as estratégias directas e
indirectas de motivação.
Compreender a importância
de outros factores que
possam
influenciar
positivamente os aspectos
relacionados
com
a
motivação.
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Comente as suas tarefas
Comente as suas tarefas
Data: ____________________________
Nome: _____________________________
Tarefa (Descreva a tarefa pelas suas próprias palavras)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
Os meus primeiros pensamentos sobre a tarefa:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________
Do que é que eu gosto nesta tarefa:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
O que é que é dificil para me:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Eu gosto de realizar esta tarefa porque
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_
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Diário do projecto
Nome: __________________________________

Data

Tópico

Divertimento?



O que é que eu aprendi

Aptidões e competências
que eu utilizei
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Relatórios sobre o progresso alcançado
O quadro seguinte resume a avaliação do progresso que foi alcançado pelo
formando. Neste documento será apontada a pontuação da avaliação dos 3 cursos
implementados e frequentados pelos formandos.
Usar a seguinte notação para a avaliação: 1- 4:


1 = Excelente



2 = Bom



3 = Suficiente



4 = Insuficiente
Avaliação do curso nº.
Áreas avaliadas

1

2

3

Global

Notações da avaliação

Formando
Progresso,
desenvolvimento pessoal Formador
Frequência
e Formando
cumprimento de horários Formador

Cooperação na equipa

Comunicação

Opiniões,
comportamento falado

Formando
Formador
Formando
Formador
Formando
Formador

Comprensão
do Formando
conteúdo das sessões
Formador
Capacidade
de Formando
implementar os novos
conhecimentos na prática Formador
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Atingir asmetas fixadas

Capacidade
reflexão

de

Formando
Formador

auto- Formando
Formador

Contribuição global para Formando
o modulo/ formação
Formador

Avaliação do desenvolvimento pessoal
Seguidamente, encontra uma listagem de serviços/ benefícios que lhe foram
proporcionados. Por favor, assinale com um círculo a gama de
conhecimentos/competências, de que se apropriou durante a execução de cada
serviço/ benefício
AS COMPETÊNCIAS DE QUE EU ME APROPRIEI DURANTE
A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO:
COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO
1. Ter consciência da comunicação verbal e não verbal existente e capacidade
de usá-las de forma adequada:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

2. Ter capacidade de expressar emoções e sentimentos sem ofender a outra pessoa
(assertividade):
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

3. Ter capacidade de transmitir as informações de forma a que sejam compreensíveis
por diferentes pessoas (capacidade de adaptar a forma de comunicação em relação
ao receptor):
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau
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4. Ter capacidade de adaptar a forma de comunicação em relação à situação
(informações unidirecionais– comunicação bidirecional, mensagem eu –mensagem
você, etc.)
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

Bom

Mau

Muito mau

5. Ter capacidade de escuta activa:
Excelente

Muito bom

6. Ter capacidade de reconhecer diferentes emoções e de autocontrolo
Excelente

Muito bom

Bom

PARTES DE QUE EU GOSTEI:

Mau

Muito mau

PARTES DE QUE EU NÃO GOSTEI:

JOGOS OUTDOOR/ PARTES INTERATIVAS, O QUE EU MAIS GOSTEI E POR QUÊ?

GESTÃO DE CONFLITOS
1. Ser capaz de reconhecer e expressar as próprias necessidades, interesses e
problemas, para poder definir expectativas e pensar sobre os diferentes interesses:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau
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2. Ser capaz de lidar de forma construtiva com os preconceitos e estereótipos:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

3. Ser capaz de ver e expressar os seus próprio limites, para poder definir e esclarecer
as violações destes:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

4. Ser capaz de reconhecer e nomear as áreas de conflito:

Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

5. Ser capaz de olhar segundo diferentes perspectivas e pontos de vista usando a
(auto):reflexão:
Excelente

Muito bom

PARTES DE QUE EU GOSTEI:

Bom

Mau

Muito mau

PARTES DE QUE EU NÃO GOSTEI:

JOGOS OUTDOOR/ PARTES INTERATIVAS, O QUE EU MAIS GOSTEI E POR QUÊ?

LIDAR COM O STRESS
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1. Perceber que os problemas são uma parte da vida de todos nós e ser capaz de lidar
com eles:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

2. Identificar, expressar e partilhar os seus próprios valores, crenças e expectativas.
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

3. Compreender o valor do auto- percepção e da percepção social:

Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

4. Identificar e nomear os problemas e responsabilidades e ser capaz de refletir sobre
as suas próprias acções:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

5. Ser capaz de lidar activamente com problemas de peso:
Excelente

Muito bom

PARTES DE QUE EU GOSTEI:

Bom

Mau

Muito mau

PARTES DE QUE EU NÃO GOSTEI:

JOGOS OUTDOOR/ PARTES INTERATIVAS, O QUE EU MAIS GOSTEI E POR QUÊ?
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EXPRESSÃO FACIAL, GESTOS E PERCEPÇÃO
1. Ter capacidade de percepcionar e interpretar correctamente os sinais da
comunicação não-verbal (gestos, expressão facial, postura corporal):
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

2. Ter capacidade de expressar uma mensagem através de gestos, expressão facial e
postura:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

3. Ter capacidade de controlar a linguagem corporal de acordo com a intenção
comunicativa:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

4. Ter capacidade de reconhecer a especificidade cultural no uso da expressão facial,
gestos e postura corporal:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

Mau

Muito mau

5. Ter capacidade para a escuta activa:
Excelente

Muito bom

PARTES DE QUE EU GOSTEI:

Bom

PARTES DE QUE EU NÃO GOSTEI:

JOGOS OUTDOOR/ PARTES INTERATIVAS, O QUE EU MAIS GOSTEI E POR QUÊ?
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MOTIVAÇÃO
1. Entender o termo motivação e ter capacidade de explicar aos outros o que significa,
exemplos práticos de "motores da motivação":
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

2. Compreender e ser capaz de trabalhar com auto-motivação e motivação da equipa/
outros formandos/ pessoas á sua volta, etc. Sentir a diferença entre a automotivação e a motivação dos outros:
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

3. Entender a posição do “outro lado” – para não assumir uma posição defensiva
quando algém tentar motivar-lo. Ser aberto e estar disposto a motivar alguém
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

Muito mau

4. Entender a diferença entre as estratégias de motivação directas e indirectas.
Excelente

Muito bom

Bom

Mau

5. Compreender a importância de outros factores que
positivamente os aspectos relacionados com a motivação:
Excelente

Muito bom

PARTES DE QUE EU GOSTEI:

Bom

Mau

Muito mau
possam

influenciar

Muito mau

PARTES DE QUE EU NÃO GOSTEI:

JOGOS OUTDOOR/ PARTES INTERATIVAS, O QUE EU MAIS GOSTEI E POR QUÊ?
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A EXPERIÊNCIA QUE QUEREMOS PARTILHAR
Esta parte do documento contém detalhes das actividades desenvolvidas pelas
organizações parceiras durante o período do projeto Re-Chance.
Relativamente a cada um dos países participantes destacámos os elementos
principais para dar uma idéia de relance das suas actividades, por forma a ter
oportunbidade de comparar as metodologias, ferramentas e grupos-alvo.
As ferramentas de avaliação descritas anteriormente foram usadas no projeto ReChance para avaliar as competências que os participantes tinham antes do projecto
e para acompanhar a evolução do processo de formação.
Estas fortam todas utilizadas em conexão com os métodos do módulo de exercícios
outdoor e implementando outros métodos para o desenvolvimento das
competências sociais.
Como o foco principal do projeto reside na orientação radical para as necessidades
dos grupos-alvo e do processo de cada grupo, o projecto testou diferentes
ferramentas ao longo do seu processo de implemengtação.
Os métodos de observação e de reflexão foram usados por toda a parceria do
projecto.
Descreve-se nesta secção o uso das diferentes ferramentas de avaliação nos
países parceiros do projeto Re-Chance e as respectivas experiências.

BFI OÖ, Austria
Grupo-alvo
O grupo-alvo na Áustria foram jovens imigrantes (das 1ª e 2ª gerações) com
dificuldades em entrar no mercado de trabalho e que foram portanto, ou em busca
de formação profissional numa empresa ou estão em formação profissional
"protegida" (adaptação ao mercado de trabalho), ou ainda participaram em cursos
de formação para refazerem os exames do ensino secundário. Os participantes
tinham entre 15 e 21 anos de idade.
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
As ferramentas de avaliação utilizadas no projecto foram:
 Questionário directivo para a auto descrição no início do projecto;
 Procedimento de avaliação do grupo com auto observação e observação
pelos formadores
 Métodos de reflexão e auto-reflexão durante o processo de formação
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 Portfólio com o diário do projecto para documentar o processo
Dicas & experiências
Usámos as ferramentas em estreita ligação com a implementação das oficinas de
competências sociais e dos módulos outdoor (na cidade). Foi importante para que
pudessemos obter uma impressão inicial dos participantes e usar logo no início do
projecto o questionário directivo e um processo de avaliação em grupo. Assim a
focagem na implementação das ferramentas desenvolvidas para a construção de
competências sociais poderia ser adaptada às necessidades específicas dos
participantes.
O portfólio foi usado para documentar a aprendizagem individual e os processos de
criação de competências. Isto foi inicialmente bastante difícil para nossos
participantes que não estavam muito aptos na língua Alemã escrita, e que portanto
precisaram de grande apoio, mas que mais tarde descreveram isso como uma
ferramenta muito boa para a reflexão e para monitorizar os processos de
aprendizagem e desenvolvimento.
Nós também classificámos o processo de reflexão constante como muito
importante para a construção duma auto-avaliação realista, para se acostumarem
com os processos do pensamento analítico e para a construção duma autoeficácia.

Bulgarian-German Vocational Training Centre, Bulgária
Grupo-alvo
Jovens com antecedentes de etnia cigane de famílias com pais desempregados em
situação financeira difícil, alunos com nível de educação primária e com idades de
16 a 19 anos.
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
 Questionário direccionados para a auto-observação
 Procedimento de avaliação do grupo com observação pelos formadores
 Reflexão e auto-reflexão
 Portfólio
Experiências & dicas
Em nossa opinião a avaliação deve dar informação suficiente sobre o progresso
dos jovens sem ser demasiado intrusiva e sem ocupar muito tempo durante a
formação, e, portanto, optámos por esta abordagem.
Alguns jovens necessitaram de apoio para concluir as folhas de auto-avaliação,
pois foi uma aborgadem que não conheciam até aqui.
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Foi importante a reflexão relativamente a cada actividade realizada onde jovens
partilharam de livre vontade as suas impressões e sentimentos.
Os jovens mostraram grande vontade de participar em todas as actividades. Cada
vez que olhavam em frente e enfrentavam um novo desafio, sentiam a alegria do
sucesso ao desempenharem as tarefas com êxito. A participação nestas acções de
formação foi avaliada positivamente pelos próprios.

Tempo Training & Consulting, República Checa
Grupo-alvo
 Pessoas com problemas de aprendizagem – com baixo nível de literarcia.
 Pessoas com problemas sócio-económicos – de famílias de baixo
rendimento e dependentes de prestações sociais
 Pessoas com nível baixo nível de educação – escolaridade básica e
profissional sem motivação para o ensino superior.
 Pessoas excluídas da sociedade devido aos factores acima mencionados.
 Pessoas com necessidade de obter capacidades sociais e competências
para concluir ou iniciar um processo de integração social bem sucedido.
 Faixa de idades: 15 a 21 anos
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
 Reflexão e auto-reflexão:
o usando um questionário de auto-avaliação para avaliar o
desenvolvimento pessoal após uma sessão de formação
o usando questionários para monitorizar a aprendizagem e o progresso
alcançado para os participantes e no final de cada módulo e no final
do processo
 Entrevista directiva de auto-avaliação
Dicas & experiências
A abordagem da avaliação foi uma das principais actividades realizadas no âmbito
do projecto que permitiu comunicar directamente com o 1º grupo alvo e descobrir
quais as possíveis causas individuais da exclusão social dos participantes. Esta foi
liderada por tutor experiente que sabia como falar com os participantes e respeitar
a sua personalidade. Graças à abordagem individual da avaliação o tutor foi capaz
de criar uma atmosfera confidencial que permitiu que o participante discutisse
abertamente seus sentimentos e opiniões, bem como a melhoria experimentada
nos campos determinados.
A abordagem avaliativa é uma das pedras fundamentais do projeto Re-Chance
tornando as actividades muito complexas. O modelo de avaliação tem várias partes
e permite fazer uma avaliação passo a passo. Resume o diagnóstico de
necessidades bem como as fases ex ante e ex post da avaliação. O modelo de
avaliação individual é um documento que estabelece uma visão global complexa
das necessidades e progresso dos formandos, o que ajuda os formadores a
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acompanhar e comparar os resultados individuais. Cada membro representativo do
grupo-alvo tem também problemas específicos e sensíveis e a abordagem
avaliativa ajuda a identificar as suas dificuldades específicas. Graças à composição
variável da abordagem avaliativa permite controlar as melhorias do grupo-alvo, o
que tem um impacto na sua motivação.
Pelos comentários e reações do grupo-alvo, podemos considerar a abordagem
avaliativa como muito bem sucedida. No início, os participantes foram bastante
reservados sem uma adequada auto-confiança. Durante a execução da avaliação
verificou-se uma melhoria evidente nestes domínios e ficou provado que este tipo
de ferramenta é muito importante para o incentivo e motivação dos participantes.
Descobriu-se, na formação contínua, uma influência positiva sobre a motivação
bem como na integração social. Um dos problemas que foram resolvidos com todas
estas ferramentas foi a falta de aptidões de comunicação e de auto-avaliação.
Durante o processo de avaliação o grupo-alvo demonstrou uma melhor
comunicação, bem como as aptidões de auto-avaliação, favorecidas pela crescente
autoconfiança dos participantes.

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft, Alemanha
Grupo-alvo
Jovens masculinos presos com idades entre 18 -22 anos, com dificuldades em
entrar no mercado de trabalho, procurando formação profissional após a saída da
prisão
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
As ferramentas de avaliação utilizadas no projeto foram:
 Questionário directivo para auto-avaliação
 Observação dos formandos durante a execução da formação e
documentação do processo em formulários de observação
 Portfólio com diário do projecto para documentar o processo
Dicas & experiências
Questionários e diários foram encarados com cepticismo no início, mas uma vez
que as tendências de desenvolvimento foram ilustradas apenas por esta via, usálos provou ser razoável.

Universita del Terzo Settore, Italy
Grupo-alvo
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Jovens com deficiência, principalmente com deficiências mentais ligeiras, entre 20
e 35 anos de idade, já frequentando as actividades dos centros de dia e com
oportunidade de ser envolvido no mercado de trabalho.
É necessário salientar que a idade biológica não corresponde à idade de
desenvolvimento psicológico, pelo que geralmente os grupos de jovens com
deficiência mental incluem também jovens adultos.
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
 Entrevista dos formandos antes e após a implementação da formação e
documentação do processo através de formulários de observação
 Portfólio com o diário doi projecto para documentar o projecto
Dicas & experiências
Foi um pouco difícil avaliar as competências do nosso grupo alvo, muitas vezes os
assistentes completaram o módulo graças ao conhecimento prévio das pessoas
envolvidas.
A reflexão sobre as suas competências, de qualquer forma, constitui o momento
mais importante da actividade, devido ao fato de que os assistentes sociais fizeram
uma verdadeira reflexão sobre sua atividade diária a partir desse momento.
Os participantes envolvidos melhoraram suas competências sociais. Em particular,
os assistentes sociais reflectiram sobre o seu papel no crescimento pessoal dos
jovens com quem trabalhavam e os jovens puderam fazerr novas e emocionantes
experiências que lhes proporcionaram vivências de qualidade em conjunto.

Academy of Humanities Lodz, Polónia
Grupo-alvo
Alunos com problemas sociais entre 18-36 anos de idade que participaram em
cursos da AHE.
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
Formulário de observação
Dicas & experiências
Foi muito importante construir um bom ambiente no grupo: sentimentos de
confiança, auto-confiança erespeito. No início, todos os participantes concordaram
que se falaria sobre as suas competências e aptidões sem julgar. Se alguém não
quisesse participar de um determinado exercício poderia desistir (mas ninguém o
usou).
Foi muito importante que os participantes se sentissem confiantes no grupo e
falassem abertamente sobre as próprias sensações– graças a isso, tivemos a
oportunidade de trabalhar as suas competências. Essa sua atitude tornou possível
desenvolver suas aptidões. Eles queriam trabalhar.
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De acordo com o formulário de observação as competências sociais melhoraram
nas áreas escolhidas (comunicação, trabalho de equipa e cooperação e gestão de
conflitos). Além disso a atmosfera durante as oficinas foi boa e os participantes
queriam trabalhar e ficaram muito satisfeitos com o que fizeram.

Sonhos Para Sempre, crl, Portugal
Grupo-alvo
Jovens pertendo na sua maioria á 2ª geração de imigrantes e membros duma
minoria religiosa – a Igreja Evangélica- dos 16 aos 30 anos de idade, sendo alguns
estudantes, outros desempregados com a educação obrigatória e frequentando a
formação profissional de nível III.
Ferramentas de avaliação utilizadas no processo de implementação
 Questionário sobre educação, formação profissional e os riscos de exclusão;
Questionários antes e depois dos módulos de formação;
 Narrativa de prática do comportamento do grupo durante as actividades e
novas propostas de continuidade;
 Portfólio com o diário do projecto para documentar o processo
Dicas & experiências
Um problema-chave foi motivar os jovens para participar no projeto e reunir um
grupo de participantes já que não estavam ntegrados em qualquer instituição nem
tinham á partida motivação para "aprender" competências sociais.
As actividades iniciaram-se com animação motivacional e encontros (piqueniques,
passeios), seguidas dos exercícios outdoor, que forram de facto altamente
apreciados. Em continuação centrámo-nos na motivação e construção do grupo
através da sua auto-organização possibilitada pela metodologia de “team building”
integrada na práctica dos exercícios outdoor, que se prolongarão mesmo após a
duração do projecto suportando a continuidade do grupo. Finalmente
implementámos 3 módulos de competências sociais – motivação, tolerância e
gestão de conflitos.
Através das actividades de disseminação o grupo foi ampliado com outros
practicantes e associou-se a outros grupos e associações de juventude da região,
gerando oportunidades de também os motivar e integrar no desenvolvimento de
projectos de continuidade.
O 1º questionário possibilitou a compreensão dos riscos em que os jovens e as
famílias estão imersos, evidenciando múltiplos factores de exclusão, que se
reflectem negativamente no seu progresso educativo, formativo e inserção
profissional; estes foram exemplificados durante a aprendizagem das competências
sociais, que levando essas situações em consideração tentou abrir caminhos
alternativos e se reflectiu positivamente na forma dos participantes lidarem com
eles na sua vida diária.
O grupo de jovens da formação e os outros grupos envolvidos na disseminação
estão comprometidos em prosseguir novas actividades no período pós projecto.
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