ARDENT COMMUNITYBASED LEARNING TOOLKIT
Um GUIA PRÁTICO PARA
FACILITADORES que utilizam
ferramentas digitais
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PREFÁCIO
Esta publicação foi produzida no âmbito do projeto financiado pelo programa Erasmus+
intitulado ARDENT - Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for
Adults (2019-1-DE02-KA204-006491). É produzida sob a forma de um RURAL
ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK, que contém um programa de
formação e um guia para os facilitadores.

Neste Learning Pack, aproveitamos os conhecimentos e as ferramentas da aprendizagem
baseada na comunidade, da aprendizagem baseada em problemas e design thinking para
passar da esfera do problema ao pitch de apresentação num curto espaço de tempo.
Através da aplicação de metodologias e disciplinas de inovação, tais como aprendizagem
baseada na comunidade, aprendizagem baseada em problemas, design thinking e fases do
processo de inovação, percebemos que a chave para transformar uma ideia numa solução
viável é a capacidade de alternar entre estas diferentes abordagens e de ter participantes com
diferentes experiências.
O RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK pode ser utilizado por
atores académicos, decisores políticos do ensino superior, bem como por atores empresariais,
organizações e câmaras. Facilita o estabelecimento das condições e ligações organizacionais
essenciais para a implementação. O RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED
LEARNING PACK é um dos resultados do projeto ARDENT, para além da Toolbox para a criação
de uma Comissão de Acompanhamento e do Roteiro de Consulta Rural. Assim, o consórcio
ARDENT desenvolveu um conjunto de outros materiais, muito relevantes, que também
contribuem para a capacitação de adultos para o empreendedorismo.
O Learning Pack está disponível gratuitamente para download em:
https://ruralentrepreneurs.eu/resources/
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INTRODUÇÃO
Entre outros, a Europa enfrenta dois grandes desafios demográficos: o rápido despovoamento nas
zonas rurais e o envelhecimento. As zonas rurais representam atualmente 28% da população na
Europa. Até 2050, a população das regiões rurais deverá diminuir em 7,9 milhões, com as regiões
urbanas a acolherem quase metade da população da UE-28 (Eurostat, 2016) (ver também
https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
A retração provoca a deterioração das condições de vida nas regiões rurais, perda de mão-de-obra
qualificada, subutilização de recursos, etc. (Espon, 2017). Outros desafios prementes incluem o
risco de pobreza e exclusão social, fracas infraestruturas e elevadas taxas de desemprego (CE,
2018) (ver também https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
No âmbito do nosso projeto Erasmus+ ARDENT, o RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED
LEARNING PACK é baseado nos resultados do evento de consulta. Os resultados compreendem os
desafios identificados e fixados num relatório de análise de necessidades que foi produzido após o
evento de consulta. O Acelerador do Empreendedorismo Rural é personalizado aos temas que
surgiram durante os eventos de consulta. Durante o programa de formação, os estudantes adultos
desenvolverão e implementarão projetos empreendedores que visam melhorar as questões
identificadas nos eventos de consulta.
Para resumir, o consórcio ARDENT apresenta um Learning Pack que estabelece os detalhes de como
planear e implementar um programa de formação sob a forma de um Acelerador do
Empreendedorismo Rural para desenvolver soluções para as necessidades das comunidades rurais.
Este documento estratégico inclui informações sobre a estrutura do programa de formação, a
identificação de potenciais participantes e moderadores, a natureza da discussão das questões e
atividades promocionais para atrair participantes para o programa de formação. O documento
estratégico também inclui modelos, formulários e outros materiais a serem utilizados durante o
planeamento, implementação e processo de acompanhamento do programa de formação.
Tomando o documento como orientação, as IES parceiras do projeto ARDENT planearão e
implementarão as formações nas suas regiões e avaliarão os resultados.
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COMO UTILIZAR ESTE LEARNING PACK
O CBL Toolkit é o principal recurso didático destinado a capacitar estudantes adultos e prepará-los
para conceber e executar soluções para os desafios das zonas rurais. O impacto esperado do CBL
Toolkit inclui:
• potencial de implementação do programa em outras IES/contextos rurais
• maior alinhamento entre as atividades de educação de adultos das IES e as necessidades locais
• maior responsabilidade social e competências empresariais entre as IES e a comunidade adulta
(para além de competências de gestão e implementação de projetos) Call 2019 Round 1 KA2 Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas
• conseguir efeitos sinérgicos entre as atividades centrais da universidade: (1) educação e (2)
transferência de conhecimentos para a sociedade
• entrega de resultados tangíveis, tais como a implementação de projetos que visam o
desenvolvimento das comunidades rurais
O objetivo deste guia é fornecer instruções metodológicas e práticas para professores, facilitadores
e formadores sobre como promover módulos práticos e baseados em problemas para fomentar o
empreendedorismo rural para adultos, tanto em ambiente físico como em ambiente online.

CBL-PACK METODOLOGIAS
Aproveitamos os conhecimentos e as ferramentas da aprendizagem baseada na comunidade, da
aprendizagem baseada em problemas e de design thinking para passar da esfera do problema ao
pitch de apresentação num curto espaço de tempo.

ProblemBased
Learning
(PBL)

CommunityBased Learning
(CBL)

Design
thinking

Metodologias utilizadas na Formação
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APRENDIZAGEM BASEADA NA
COMUNIDADE

APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS

A aprendizagem baseada na comunidade
descreve uma abordagem de ensino que inclui
uma variedade de instruções pedagógicas
concebidas para envolver a comunidade e o
ambiente imediato no programa de
aprendizagem para adultos (University of
Colorado Boulder, 2020). Esta estratégia deriva
do pressuposto de que todas as comunidades
possuem valores e recursos que podem ser
utilizados pelas IES para proporcionar aos
estudantes uma experiência de aprendizagem
prática (Garland, 2020). A combinação da
teoria académica com o envolvimento da
comunidade enriquece a aprendizagem com
conhecimentos práticos e promove o
desenvolvimento cívico, uma vez que os
estudantes têm de enfrentar desafios reais,
necessidades identificadas pela comunidade e
interesses sociais (Gustavus Adolfus College,
2020).

A aprendizagem baseada em problemas (PBL)
é uma estratégia de aprendizagem
experiencial centrada no estudante, utilizada
para envolver os estudantes na aprendizagem
ativa através da resolução de problemas
realistas e da reflexão sobre as suas próprias
experiências (Barrows and Tamblyn, 1980).
A abordagem PBL é útil em muitos contextos
diferentes, uma vez que visa motivar os
adultos a tornarem-se estudantes ativos e
responsáveis, capazes de aplicar e adquirir
conhecimentos relevantes para um problema
prático. Assim, o foco está no processo de
compreensão do problema e no trabalho para
uma solução (Barrows & Tablyn, 1980) e não
no resultado em si.

Mais especificamente, os cursos CBL visam
geralmente alcançar os seguintes resultados
de aprendizagem benéficos para os
estudantes:
• melhor compreensão da teoria académica
• capacidade aprimorada de refletir
criticamente e dar sentido às experiências
de aprendizagem
• adquirir competências de cooperação e
colaboração através do envolvimento das
partes interessadas da comunidade

Em ambientes PBL, os estudantes trabalham
em grupo e gerem a sua própria
aprendizagem, enquanto as IES servem apenas
como facilitadores que orientam e apoiam o
processo de aprendizagem (com recursos). Isto
permite aos estudantes adultos aplicar e
alargar rapidamente os seus conhecimentos e
adquirir competências interdisciplinares, tais
como a capacidade de aprender e trabalhar
independentemente, de analisar e refletir
criticamente, de pensar de uma forma criativa
e orientada para os problemas e de trabalhar
em equipa (Almeman & Alrebish, 2018; Masek
& Yamin, 2011; Tang, 2020).

• maior confiança nas próprias competências
• melhor capacidade de perceber,
compreender e influenciar os próprios
sentimentos e os de outras pessoas
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DESIGN THINKING

Design Thinking é uma abordagem sistemática
para resolver problemas complexos de forma
criativa e inovadora. O procedimento
subjacente deriva do trabalho de designers e
arquitetos e, por isso, inclui uma variedade de
ferramentas,
abordagens
e
métodos
individuais que apoiam o desenvolvimento de
soluções criativas. Em contraste com muitas
outras abordagens científicas e práticas que
apenas consideram a viabilidade técnica e/ou
a viabilidade económica de uma solução, o
Design Thinking também questiona a sua
conveniência de uma perspetiva centrada no
ser humano com um forte foco na orientação
do utilizador (Hasso Plattner Institute, 2020;
IDEO U, 2020).
No contexto do ARDENT, o Design Thinking
representa uma metodologia útil para o
Acelerador do Empreendedorismo Rural ao
fornecer aos estudantes adultos ferramentas
criativas, competências e uma mentalidade de
designer que os pode ajudar a compreender e
identificar as necessidades e desafios rurais e
levá-los a desenvolver soluções inovadoras
para satisfazer essas necessidades.

Os seguintes passos também são adotados do
kit de ferramentas da IDEO, representando um
exemplo útil de como abordar o processo de
Design Thinking na prática (IDEO U, 2020):
• “Enquadrar uma pergunta - Identificar uma
pergunta condutora que inspire outros a
procurar soluções criativas.”
• “Reunir Inspiração - Inspirar novo
pensamento ao descobrir o que as pessoas
realmente precisam.”
• “Gerar Ideias - Impulsionar soluções óbvias
para obter ideias inovadoras.”
• “Tornar as ideias tangíveis - Construir
protótipos ásperos para aprender como
melhorar as ideias.”
• “Testar para aprender - Refinar ideias
reunindo feedback e experimentando
adiante.”

• “Partilhar a História - Criar uma história
humana para inspirar outros para a ação.”

Processo de Design Thinking
Fonte: https://medium.com/@monicarayscott/why-you-should-do-ideo-orgs-introduction-to-human-centered-design-course-3ca60d2bf75
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ESTUDANTES ADULTOS
A educação de adultos é uma parte vital da
política de aprendizagem ao longo da vida da
Comissão Europeia. A educação de adultos
refere-se a uma série de atividades de
aprendizagem formal e informal, geral e
profissional, realizadas por adultos após
concluírem a educação e formação inicial
(Comissão Europeia, 2020).

DEFINIÇÃO
De acordo com a Comissão Europeia, um
"adulto", no contexto do ensino superior, é
definido como tendo geralmente 25 anos de
idade ou mais. A educação formal de adultos
passa
principalmente
pelo
sistema
universitário e pelas escolas profissionais
(que são financiadas pelo governo, os
estudantes não pagam propinas) (CE, 2018).
Estudos demonstraram que, nas últimas
décadas, houve uma mudança de candidatos
ao ensino superior, de um estudante
tradicional para uma população mais
diversificada que normalmente trabalha a
tempo parcial, a tempo inteiro e/ou tem
compromissos familiares. Este fenómeno
criou um banco maior de estudantes adultos
que frequentam as faculdades e que
enfrentam uma infinidade de desafios que se
comprometem com a sua educação.

OS SEIS PRINCÍPIOS DA
EDUCAÇÃO DE ADULTOS
(MALCOLM KNOWLES, 1970):

1.

Os adultos são motivados internamente
e autodirigidos

2.

Os adultos trazem experiências de vida
e conhecimentos para as experiências
de aprendizagem

3.

Os adultos são orientados para
objetivos

4.

Os adultos são orientados para a
relevância

5.

Os adultos são práticos

6.

Os estudantes adultos gostam de ser
respeitados
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ESTUDANTES ADULTOS – ORIENTAÇÕES
As orientações para o grupo-alvo são flexíveis de acordo com o contexto e as condições nas regiões
dos parceiros. Abaixo uma explicação mais detalhada das orientações.

GRUPO-ALVO DO ARDENT …
• são tipicamente indivíduos de 25-65 anos com alguma educação formal/informal
• ingressaram no ensino superior após um período de descontinuidade biográfica após a educação
inicial
• preferem modos de estudo flexíveis em vez dos horários rígidos dos programas de estudo
regulares
• são um grupo heterogéneo* em termos de experiência/educação
• possuem um interesse intrínseco para o desenvolvimento rural e o empreendedorismo
• poderiam não ter/pouco - algum conhecimento/experiência em empreendedorismo
• poderiam ser empregados em certa medida, mas preferimos envolver desempregados e/ou NEET
(Não em Educação, Emprego, ou Formação)
* altamente incentivado (interdisciplinaridade bem-vinda)

ESTUDANTES QUE NÃO FAZEM PARTE DO GRUPO-ALVO...
• estudantes tradicionais em tempo integral que ingressaram diretamente no ensino superior
após terminarem o ensino inicial

• empreendedores experientes (por exemplo, que descontinuaram um negócio)
• empreendedores ativos
• membros da Comissão
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RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Os resultados de aprendizagem do
Acelerador são orientados para as
competências. O programa Acelerador
ARDENT promoverá a aquisição de
competências-chave
por
parte
dos
estudantes adultos, permitindo-lhes assumir
um papel ativo nos seus percursos
profissionais e prepará-los para o trabalho do
século XXI. Os resultados devem ser
colocados no contexto do desenvolvimento
rural, mas a maioria das competências
adquiridas são transversais e podem ser
também aplicadas a outros contextos. Isto
permitirá que os estudantes possam seguir
percursos
diferentes
e
assegurar
flexibilidade.
Há dois níveis de competências a serem
ativamente facilitados ao longo do programa
Acelerador: hard skills e competências do
século
XXI
(soft
skills/competências
transversais).
Hard Skills
Dado que os estudantes adultos que serão
selecionados para o Acelerador possuem
pouco ou nenhum conhecimento e
experiência em empreendedorismo, será
fundamental
apresentá-los
a
alguns
conceitos e noções fundamentais dentro do
empreendedorismo. Portanto, será essencial
para os estudantes adultos ARDENT aprender
conceitos tais como: modelos de negócio,
proposta de valor, pontos problemáticos,
estudos de viabilidade, gestão financeira,
gestão da inovação, pensamento estratégico,
aquisição de fundos, etc.

Com relevância para este projeto, os
estudantes
irão
também
adquirir
conhecimentos sobre os conceitos de
desenvolvimento rural e desafios rurais nas
suas respetivas regiões.

Competências do Século XXI
A relevância e a necessidade das
competências do século XXI têm sido ditadas
por fenómenos como a rápida mudança da
tecnologia, a crescente globalização e
internacionalização, e a passagem de
economias industriais para economias
baseadas no conhecimento (Voogt & Robin,
2010).

Uma Nova Agenda de Competências para a
Europa (CE, 2016) expressa uma clara
necessidade de uma gama diversificada de
competências com foco em qualidades como
flexibilidade,
resiliência,
mentalidade
empreendedora para combater desafios
como a rápida mudança do mercado de
trabalho
e
as
exigências
digitais,
desfasamento de competências e mudanças
demográficas.
Por conseguinte, ARDENT, que é um projeto
voltado para o futuro, fomentará ativamente
as competências do século XXI através do
ensino, do trabalho de grupo ativo e das
interações com os intervenientes rurais.

13

FACILITAÇÃO
OBJETIVO DA FACILITAÇÃO

FACILITADOR EFICAZ

Facilitação significa "tornar as coisas fáceis" ou
"permitir algo".

Com o surgimento de novas tecnologias de
ensino e aprendizagem, a aprendizagem online
está a tornar-se cada vez mais popular. Neste
contexto, os facilitadores competentes são a
chave para uma experiência de aprendizagem
online bem-sucedida. Para Ilgaz e Gulbahar
(2015), o papel e a competência do facilitador
devem estender-se por quatro dimensões:
pedagógica, social, gestão e técnica.

A sua arte consiste em extrair a sabedoria já
embutida e adormecida na mente do
estudante. Facilitadores são pessoas com
competências para criar condições nas quais
outros seres humanos podem, na medida do
possível, selecionar e orientar a sua própria
aprendizagem e desenvolvimento. Um
facilitador é um "guia de processo" que
trabalha com um grupo para ajudá-lo a
alcançar um objetivo autodefinido". A filosofia
dos facilitadores informa a sua abordagem e
manifesta-se como uma preocupação com o
crescimento psicológico da pessoa". (Gregory,
2002).
A facilitação é utilizada em muitos contextos
para tirar o melhor partido das pessoas através
da colaboração, pensamento inovador,
agência e criatividade. Em contextos de
aprendizagem, a facilitação destina-se a
orientar as pessoas para os resultados de
aprendizagem desejados de forma indutiva, e
não dedutiva (onde o professor fornece o
conteúdo ao aluno e o aluno o absorve
passivamente). Portanto, a facilitação requer
uma grande atividade e envolvimento por
parte do aluno desde o início, a fim de
maximizar a absorção e apropriação do que
está a ser tratado na sala de aula. A facilitação
na aprendizagem baseada em problemas é
assim crucial uma vez que coloca o estudante
no centro como um agente impulsionador que
mobilizará os seus recursos e capacidades para
alcançar uma solução.

• A dimensão pedagógica refere-se
coaching do facilitador e à avaliação
competências
• A
dimensão
social
refere-se
competências
interpessoais
e
comunicação
• A dimensão de gestão refere-se
competências
administrativas
e
organização
• A
dimensão
técnica
refere-se
alfabetização tecnológica

ao
de
às
de
às
de
à

Com base nas quatro dimensões de efacilitação propostas por Ilgaz e Gulbahar
(2015), o projeto derivou sete papéis mais
específicos do facilitador eficaz. Estes são
especialmente relevantes para a facilitação
online, ou seja, e-facilitação. Incluem:
•
•
•
•
•
•
•

Curador de conteúdo
Designer de aprendizagem
Designer de Informação
Editor
Apoiante Técnico
Mentor Social
Gerente
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FACILITAÇÃO
MANDAMENTOS DIGITAIS
PREPARAÇÃO
O ensino à distância requer um planeamento
cuidadoso. Quanto mais se trabalha com
antecedência, mais suave e eficaz é a sessão.
PARTILHA PESSOAL
Dê tempo para se conhecerem uns aos
outros. Se não se puderem encontrar
pessoalmente, agende um horário para a
formação de equipas. Use quebra-gelos para
tornar a equipa mais forte e mais próxima.
DIVIDIR
Planeie duas sessões mais curtas em vez de
uma sessão longa. Divida os exercícios em
pequenos passos (por exemplo, 5 minutos).
As pessoas ficam facilmente esgotadas com
muitas atividades online.
CONHECER AS FERRAMENTAS
Torne-se especialista na forma como as
ferramentas funcionam e utilize-as em seu
proveito. Certifique-se de que todos têm
acesso. Esteja preparado para resolver
problemas e prever potenciais problemas.
Certifique-se de que cada ferramenta é
cuidadosamente
selecionada
para
aperfeiçoar uma competência específica.
MAXIMIZAR O TEMPO EM CONJUNTO
Ganhe um avanço e atribua pré e pós
trabalho.
Em
seguida,
gere
o
acompanhamento de forma assíncrona.

EQUILIBRAR A INTERAÇÃO
Certifique-se de que todos podem participar
igualmente e não permitir que a mesma
pessoa se aproprie de toda a sessão.
Encontre formas de fazer com que os
"tímidos" falem. Compreender como as
diferentes condições remotas afetam a
colaboração durante a sessão de trabalho.
COMUNICAÇÃO
Se parecer repetitivo, provavelmente é a
quantidade certa de comunicação. Coloque
as coisas em movimento e mantenha a
energia em alta.

EXPERIMENTAR
Não tente muito de uma vez. Experimentar
demasiado pode deixar as pessoas
sobrecarregadas e o objetivo pode ser
perdido. Experimente para encontrar o seu
ponto ideal.
SER FLEXÍVEL
Siga o fluxo. Por vezes, as coisas não correm
como prevíamos. Tire o melhor partido das
situações que não correm como planeado.
PENSAR PRIMEIRO EM DIGITAL
Planeie um resultado digital desde o início,
mesmo que funcione analógico e offline.
Manter
o
impulso
criativo,
independentemente de onde a equipa se
encontre.
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FACILITAÇÃO
TRABALHO EM EQUIPA
O trabalho de equipa será de grande
importância no Acelerador, especialmente
nos projetos conjuntos dos estudantes
adultos. De acordo com Axelson e Thylefors
(1993), cada equipa passa por cinco fases:
• A fase inicial caracteriza-se pela incerteza,
normas e papéis vagos e algumas lutas de
poder.
• Fase lua-de-mel com comunicação “boa",
união, generosidade e idealização.
• Fase de integração com cristalização de
papéis,
criação
de
subgrupos,
comunicação mais profunda e um
sentimento de "nós".
• Fase de conflitos onde o poder tem de ser
dividido, alianças criadas e onde há
necessidade de gestão.
• A maturidade é a última fase à qual as
equipas esperam alcançar, com objetivos e
papéis
claros,
respeito
mútuo,
comunicação
clara
de
factos
e
sentimentos,
crítica
construtiva
e
consenso.

O segundo tipo é a pseudo equipa. Deveriam
trabalhar num objetivo comum/projeto
comum, mas não tentam realmente alcançar
quaisquer objetivos. Estes tipos de equipas
são grupos fracos. Talvez não saibam
colaborar, talvez tenham sido abastecidos
por conflitos pessoais ou não tenham
interesse em unir forças. O terceiro tipo de
equipa é a equipa potencial. Existem muitas
na educação.
A facilitação no Acelerador esforçar-se-á por
levar cada equipa de projeto ao nível de alto
desempenho.

O desempenho da equipa pode ser
classificado em 5 tipos diferentes,
dependendo da sua dinâmica e alinhamento.
O grupo mais básico é visto como um grupo
de trabalho de indivíduos onde não
partilham um objetivo comum, mas
interagem principalmente entre si para
partilhar informações, experiências e
ajudarem-se mutuamente no processo de
aprendizagem.
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ENVOLVIMENTO EFECTIVO DO
ESTUDANTE ONLINE
Devido à situação atual de COVID-19, a
ênfase será colocada nas ferramentas digitais
para facilitar a componente de ensino e
fomentar a cooperação entre os estudantes
adultos e outras partes interessadas. Será
crucial ter em mente as diferentes
capacidades e requisitos necessários para
facilitar o aproveitamento do ensino, bem
como o trabalho em equipa nos projetos de
estudantes adultos.

As ferramentas abaixo destinam-se a apoiar
as 5 capacidades:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft teams
Miro
Mural
Diigo
Kahoot
Canva
Todoist

As 5 capacidades necessárias como prérequisito para o sucesso da e-facilitação são:

•
•
•
•
•

Pensar visualmente;
Partilhar conteúdo;
Manter-se organizado;
Comunicar em tempo real e
Comunicar de forma assíncrona.

17

E-FACILITAÇÃO EM AÇÃO:
EXEMPLO DE MURAL
Para ilustrar o poder das ferramentas digitais para facilitar a aprendizagem, a colaboração e a
idealização de projetos, utilizaremos o MURAL. Como educador, tem direito a utilizar o MURAL
gratuitamente. Aceda ao MURAL aqui:
https://www.mural.co/
A seguir, um exemplo de como realizar uma série de sessões desde o início e introdução da equipa até
ao teste do produto final. Este é apenas um exemplo e sinta-se à vontade para modificar e dividir as
sessões de acordo com as suas necessidades, ritmo e relevância.
Fase

Técnica MURAL

Objetivo

Pré-trabalho

Todos a bordo

Envolver

Aquecimento

Eu através de fotografias

Introdução

Entrevista

Investigação

O que está no seu radar

Discutir

Matriz criativa

Gerar

Divergir

Agrupamento de afinidades
Convergir

Deteção de padrões

Matriz de
Importância/Dificuldade

Priorizar

Concluir

Estúdio de Design

Criar e Iterar

Teste

Teste de Pensar em voz alta

Teste
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E-FACILITAÇÃO EM AÇÃO:
EXEMPLO DE MURAL
1
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1. Envolver
Envolva os seus estudantes adultos antes do
início da aula.

PASSO 3 REVER OS LINKS
Relembre os participantes de qualquer
leitura/visualização necessária antes da sessão.

PREPARAÇÃO
• Crie um mural ou documento partilhado
que todos possam aceder antes da aula
• Defina um espaço para cada pessoa
adicionar o seu nome e uma fotografia
• Inclua uma breve sondagem ou algumas
perguntas sobre as suas expectativas para a
aula
• Adicione links de recursos que eles deverão
rever antes do workshop – como pesquisa
de utilizadores ou tutoriais para as
ferramentas que irá utilizar

Na aula
PASSO 4 PARTILHAR
Partilhe o documento no ecrã. Dê as boasvindas aos participantes e comece por ler a sua
própria introdução. Mantenha-a breve para
poder exemplificar a duração prevista para o
grupo. Se 25 pessoas demorarem 2 minutos
cada, isso é quase uma hora. Defina um
temporizador com um alarme sonoro para que
todos saibam quando o seu tempo acabou.
Faça do alarme um som humorístico, como um
grasnar de pato, para favorecer a interação.

PASSO 1 ADICIONAR NOME E FOTOGRAFIA
Faça com que cada pessoa tenha um espaço
para adicionar a sua fotografia e nome.
Complete a primeira instância como um
exemplo.
PASSO 2 RESPONDER ÀS QUESTÕES
Providenciar uma combinação de perguntas
sérias e lúdicas. As respostas ajudam-no a
descobrir possíveis questões de alinhamento
entre os seus objetivos e as expetativas deles,
mas é também uma oportunidade de
aprenderem uns com os outros. Sugira formas
criativas de responder - com imagens,
carregando um esboço ou sob a forma de um
haiku.
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E-FACILITAÇÃO EM AÇÃO:
EXEMPLO DE MURAL
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2. Introdução
Dê tempo para que os membros da
equipa/equipas se conheçam uns aos outros.
PREPARAÇÃO
• Utilize o "Team Kickoff Template" no
MURAL para este exercício
• Convide a sua equipa para a reunião e
para o mural com antecedência
Na aula
PASSO 1 DESCREVA-SE ATRAVÉS DE
IMAGENS (2-3 MIN)
Faça uma pesquisa na Internet por imagens
que reflitam os seus interesses, passatempos
e personalidade. Copie e cole 2-3 imagens
numa área no mural. Ou tire uma foto do seu
espaço de trabalho atual ou fora da sua
janela para adicionar. Pode também pedir
aos participantes que encontrem uma foto
do seu sósia. Seja criativo naquilo que requer
que eles façam. Defina um temporizador
para esta parte do exercício.

PASSO 2 PARTILHE AS SUAS IMAGENS
Percorra cada grupo e peça a cada pessoa
que descreva as imagens que selecionou.
Certifique-se de que eles ligam as suas
câmaras ou, se estiverem numa sala, peça a
cada pessoa que se aproxime da câmara
enquanto fala. Os gestos e as expressões
faciais fazem a diferença na construção de
uma ligação com equipas remotas. Para as
equipas híbridas, alterne entre os
participantes em sala e os participantes
remotos, a fim de estabelecer normas de
alternância entre os dois grupos. Comece por
si próprio e exemplifique o tipo de linguagem
empática que gostaria de usar durante o
workshop neste exercício inicial.
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E-FACILITAÇÃO EM AÇÃO:
EXEMPLO DE MURAL
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3. Investigação
Parte importante da procura de soluções
envolve investigação, tal como a que é
realizada através de entrevistas.
PREPARAÇÃO
• Identifique uma área de consulta
relacionada com o seu projeto
• Identifique as partes interessadas com as
quais pode falar
• Prepare as suas perguntas
• Agende um horário para se conectar

PASSO 3 TOME NOTAS
Crie um documento partilhado para tomar
notas da entrevista. Se for muito difícil
acompanhar em tempo real, crie uma
estenografia que poderá expandir mais tarde.
Convide outras pessoas que estejam a ouvir a
chamada para contribuir também.
PASSO 4 AGRADEÇA
A cortesia conta e deixa a porta aberta para
voltar a dar seguimento, se necessário.
Pergunte se a pessoa estaria disposta a
participar novamente numa entrevista.

DURANTE A ENTREVISTA
DEPOIS DA ENTREVISTA
PASSO 1 APRESENTE-SE
Utilize um software de videoconferência para
se conectar com o seu participante com as
câmaras ligadas. Diga olá e partilhe o
objetivo da entrevista. Pergunte se pode
gravar a sessão.
PASSO 2 FAÇA AS SUAS PERGUNTAS
Comece com perguntas simples e pergunte:
"Pode dizer mais?", para obter detalhes.

PASSO 5 CAPTURE AS SUAS OBSERVAÇÕES
Capture as observações individuais para
notas individuais num espaço de trabalho
digital partilhado como o MURAL. Partilhe
um link para qualquer áudio, vídeo ou notas
com a sua equipa. Planeie investir tanto
tempo a processar as suas notas como a
conduzir a entrevista.
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E-FACILITAÇÃO EM AÇÃO:
EXEMPLO DE MURAL
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4. Discutir
PREPARAÇÃO
• Crie um mural ou documento partilhado
com o modelo “Bull’s-eye”
• Denomine o círculo interno "Primário", o
círculo do meio "Secundário" e o círculo
externo "Terciário“
• Divida o círculo em 4-8 quadrantes como
uma pizza
• Rotular cada setor para focar a discussão
em torno de temas conhecidos, deixando 12 em branco

PASSO 3 ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES E
NEGOCIAÇÕES (4 MIN)
Enquanto as notas estão a ser colocadas, o
grupo deve colocar questões se não estiverem
totalmente esclarecidos. Se várias notas forem
colocadas no centro, negociar estes tópicos
"primários"
que
podem
tornar-se
"secundários" ou "terciários".
PASSO 4 DISCUTA, APRESENTE, DESCONETAR
(5 MIN)
Em grupo, determine quais os tópicos a
discutir, tabelar ou adiar para outra reunião.

PASSO 1 AUDITORIA INTERNA (3 MIN)
Peça aos participantes para trabalharem em
silêncio e criem uma nota para cada assunto
que esteja no topo da sua mente. Defina um
temporizador para esta parte da atividade e
lembre aos participantes quanto tempo resta
quando faltar um minuto para terminar.
PASSO 2 PARTILHAR (1 MIN POR PESSOA)
Circule pelo grupo e permita que as pessoas
coloquem as suas notas, uma de cada vez, na
órbita primária, secundária ou terciária da fatia
apropriada. Quanto mais urgente for a
questão, mais próximo deverá estar do centro
do diagrama. Utilize a lista de participantes no
software para incluir todos ou faça com que a
última pessoa chame a próxima para partilhar.
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5. Gerar
PREPARAÇÃO
• Crie um mural ou documento partilhado
que inclua uma grelha 4x4 onde possam ser
colocadas notas pelos membros da equipa
• Irá precisar de uma grelha separada para
cada grupo de 4-6 participantes
• Atribua a cada cabeçalho de coluna uma
declaração de desafio, momento da jornada
do cliente ou persona relevante
• Atribua a cada cabeçalho de linha uma
sugestão,
tendência
ou
tecnologia
emergente relevante para evocar ideias
criativas
PASSO 1 ORIENTAÇÃO (5 MIN)
Partilhe o seu ecrã e acompanhe os
participantes através da matriz. Explique cada
um dos cabeçalhos de coluna e de linha.
Mencione que esta é uma competição, e a
equipa que gerar mais ideias ganhará. Informe
também a todos que se trata de uma atividade
silenciosa. As conversas impedem a adição de
muitas ideias. Esclareça todas as dúvidas antes
de começar.

PASSO 3 GO! (10 MIN)
Lembre os grupos para trabalharem em
silêncio enquanto consideram cada interseção
e geram uma nota para cada ideia que
tiverem. Cronometre esta parte e certifique-se
de que as pessoas param quando o tempo
terminar. Coloque música de fundo para um
toque extra, uma vez que este é um segmento
mais longo.
PASSO 4 STOP! CONTAR OS TOTAIS (2 MIN)
Peça a cada grupo para contar as suas notas e
dizer o total. O grupo com o maior número de
notas "ganha". O verdadeiro vencedor é o
grupo, e pode prová-lo dizendo-lhes quantas
ideias foram geradas em apenas 10 minutos!
PASSO 5 REFLETIR (10 MIN)
Peça a cada equipa para escolher 1-2 ideias
para partilhar com todos os participantes e
discutir. Lembre-se de que, se tiver cinco
grupos e cada um levar 5 minutos para ler, são
25 minutos.

PASSO 2 ORGANIZAR SUBGRUPOS (1 MIN)
Considere a localização dos participantes. Se
alguns estiverem co-localizados, é bom deixálos trabalhar em conjunto e organizar as outras
pessoas remotas em outros subgrupos.
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6. Deteção de padrões
PREPARAÇÃO
• Crie um mural ou documento partilhado que
permita a livre circulação de notas individuais
• Identifique uma coleção de conteúdo que
precisa de ser melhor compreendida
• Isto pode ser a partir de entrevistas,
resultados de inquéritos, ou mesmo pedidos
de informação de clientes
• Crie notas individuais para cada item

PASSO 4 APRESENTAR RELAÇÕES (5 MIN)
Utilize linhas, setas ou outros elementos visuais
para realçar a interação ou dependência entre
os agrupamentos.

PASSO 1 SELEÇÃO SILENCIOSA (5 MIN)
Trabalhando calmamente como um grupo, faça
com que os indivíduos movam notas em grupos
com base na semelhança percebida. Defina um
temporizador e adicione tempo conforme
necessário, por exemplo, aumentos de 1-2
minutos. É melhor subestimar o tempo
necessário e acrescentar mais do que
sobrestimar.
PASSO 2 VERBALIZAR OU ROTULAR (10 MIN)
Peça aos membros do grupo que descrevam os
clusters/agrupamentos
que
surgiram.
Providencie um rótulo para cada grupo à
medida que avança.
PASSO 3 REFINAR CLUSTERS (10 MIN)
Peça ao grupo que reveja os grandes
agrupamentos. Veja se contêm vários conceitos
distintos que possam ser melhores como
agrupamentos separados.
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7. Priorizar
PREPARAÇÃO
• Crie um mural ou documento partilhado
onde as notas podem ser organizadas numa
grelha 2x2
• Cada grupo irá precisar da sua própria grelha
• Denominar o eixo horizontal "Importância"
ou "Impacto“
• Denominar o eixo vertical "Dificuldade",
"Custo" ou "Esforço".
• Agende uma ou mais videoconferências,
conforme necessário, para grupos de
discussão
PASSO 1 EXPLICAR A ATIVIDADE A TODOS (5
MIN)
É importante que todos compreendam que
existem três passos distintos para este método,
e devem ser feitos passo a passo para serem
eficazes. Escolha 6-12 itens que requerem
priorização e anote cada um. Ordene
horizontalmente por importância. Forçar a
distribuição, não há ligações. Classifique
verticalmente (mantendo a ordem horizontal)
por dificuldade.
PASSO 2 ORGANIZAR SUBGRUPOS (2 MIN)
Considere a localização dos participantes. Se
alguns estiverem co-localizados, é bom deixálos trabalhar juntos e organizar as outras
pessoas remotas noutros subgrupos.

PASSO 3 EQUIPAS COMEÇAM. VOCÊ FACILITA
(15 MIN)
Mova-se entre as linhas da conferência ouvindo
o progresso de cada grupo. Com base nas dicas
abaixo, lembre as equipas do protocolo e
mantenha-as no caminho certo. Cronometre
este segmento e dê a todos um aviso de 2
minutos.
PASSO 4 REAGRUPAR PARA AS ESTAPAS FINAIS
(5 MIN)
Demonstre a rotulagem dos quadrantes como
se segue: superior esquerdo, "LUXURY";
superior direito, "STRATEGIC"; inferior esquerdo
"Low-hanging Fruit" e inferior direito "High
ROI". Em seguida, desenhe duas linhas
diagonais que dividem a grelha 2x2 em três
áreas iguais. A inferior direita é “Do this First". A
área central que vai da inferior esquerda à
superior direita é “Do this Second". A terceira
área que está na parte superior esquerda é “Do
this Third". Dê um momento a cada equipa para
completar estas adições.
PASSO 5 DISCUTIR (10 MIN)
Partilhe o seu ecrã e promova uma breve
partilha a cada grupo. Apresente o resultado
final de cada equipa e peça-lhes que nomeiem
alguém para apresentar os seus resultados às
outras equipas.
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8. Criar e Iterar
PREPARAÇÃO
• Comece com o "Design Studio Template"
no MURAL
• Adicione a descrição do desafio à área
indicada para a ronda 1
• Convide o grupo para o documento e
comece

PASSO 4 PARTILHA (2-5 MIN POR PESSOA)
Cada pessoa apresenta um esboço
conceitual, e o feedback é registado na
terceira coluna. Certifique-se de destacar
aspetos fortes dos conceitos que podem
fornecer soluções superiores. Utilize
webcams para ver a pessoa a apresentar o
seu esboço.

PASSO 1 ATRIBUIR PISTAS DE TRABALHO (1
MIN)
Instrua cada pessoa a encontrar uma linha na
mesa e a colocar o seu nome e fotografia à
esquerda.

PASSO 5 CONSOLIDAR (5 MIN)
Descreva uma única solução que combine os
melhores elementos do grupo. Esboce o
novo conceito combinado e chegue a acordo
sobre uma direção como um grupo.

PASSO 2 BRAINSTORM (2 MIN)
Instrua cada pessoa a pensar no máximo de
soluções
únicas
para
o
desafio,
acrescentando uma nota para cada uma na
primeira coluna da sua linha. Defina um
temporizador para esta parte da atividade.

Itere o primeiro conceito ou inicie um novo
“Design Studio” para este próximo desafio.

PASSO 3 ESBOÇO (10 MIN)
Instrua cada pessoa a escolher a sua ideia
favorita e a esboçar na segunda coluna da
sua linha. Se estiverem a esboçar em papel,
peça-lhes que tirem uma fotografia e a
carreguem. Cronometre este segmento e dê
a todos um aviso de 2 minutos.
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9. Teste
PREPARAÇÃO
• Identifique o que irá testar e uma ou duas
tarefas principais
• Desenvolva uma maquete ou protótipo
capaz de apoiar a interação dos
participantes
• Identifique uma pessoa para facilitar e
uma pessoa para registar as observações
do participante
• Prepare o software de gravação de ecrã ou
a câmara para captar o teste
DURANTE O TESTE
PASSO 1 INTRODUÇÃO
Introduza o conceito aos participantes do
teste. Explique o seu papel na simulação e
pergunte se têm alguma dúvida. Lembre-os
de verbalizar o que estão a fazer e a pensar.
Certifique-se de eles saibam que não há
erros nem respostas erradas.

PASSO 3 ENCERRAMENTO
Quando completarem a simulação, agradeçalhes pela sua participação.
DEPOIS DO TESTE
PASSO 4 MODIFICAR PROTOCOLO OU
PROTÓTIPO
Com base nas primeiras experiências de
teste, modifique a simulação ou ajuste o
protocolo, ou ambos.
PASSO 5 CONSOLIDAR NOTAS
Olhe para as notas dos seus testes.
Identifique os elementos que estão a
funcionar bem e quais os que correm o risco
de falhar. Partilhe isto com a equipa do
produto.

PASSO 2 OBSERVAÇÃO
Simule a utilização do produto ou serviço
com o seu protótipo. Não responda a
perguntas sobre o protótipo nem oriente as
suas ações. Observe as suas ações e registe a
sua narrativa.
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