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PARTE 1. INTRODUÇÃO 
 

O projeto “Emotional Employment” foi desenvolvido com o objetivo de oferecer aos 
grupos-alvo – orientadores profissionais e candidatos a emprego - uma formação específica 
no domínio das competências transversais e ferramentas de apoio à sua aplicação. 

A segunda fase do projeto é dirigida aos candidatos a emprego, com o intuito de 
desenvolver as ferramentas que estes procuram especificamente para melhorar o seu 
processo de procura de emprego. 

As competências que este grupo-alvo considera essenciais no seu processo, foram 
selecionadas com base nos resultados dos grupos de discussão realizados pelos parceiros 
do projeto em cada país e são as seguintes: 

 

1. Motivação  
2. Autorregulação 
3. Tomada de decisão 
4. Tolerância à frustração  
5. Responsabilidade individual 
6. Autoconsciência 
7. Comunicação 
8. Resolução de conflitos 
9. Gestão de tempo 
10.  Autoconfiança 

 
 Além das competências escolhidas pelos candidatos a emprego, adicionamos mais 
algumas que consideramos de interesse. As ferramentas adicionadas ajudam a treinar:  

- Assertividade  
- Tomada de decisão  
- Trabalho em equipa 

 
Abaixo encontra as definições e descrições das competências que este grupo 

considerou essenciais, bem como as ferramentas necessárias para a sua formação. 
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PARTE 2. DEFINIÇÕES & DESCRIÇÕES 
 

1. Motivação 
Fatores internos e externos que estimulam o desejo e a energia nas pessoas de estarem 
continuamente interessadas e comprometidas com um trabalho, função ou assunto, ou 
para tentar atingir um objetivo. A motivação resulta da interação de fatores conscientes e 
inconscientes, como a intensidade do desejo ou necessidade, o valor de incentivo ou 
recompensa da meta e as expectativas do indivíduo e de seus pares. Esses fatores são as 
razões que temos para nos comportarmos de determinada maneira. 

 

2. Autorregulação 
É a capacidade de agir no seu melhor interesse a longo prazo, de acordo com os valores 
mais profundos de cada pessoa. Emocionalmente, a autorregulação é a capacidade de se 
acalmar quando está chateado e de se animar quando está deprimido. 

 
3. Tomada decisão 

O processo de pensamento de selecionar uma escolha lógica entre as opções disponíveis. 
Ao tentar realizar uma boa decisão, uma pessoa deve pesar os pontos positivos e negativos 
de cada opção e considerar todas as alternativas. Para uma tomada de decisão eficaz, uma 
pessoa deve ser capaz de prever o resultado de cada opção e, com base em todos esses 
itens, determinar qual opção é a melhor para aquela situação particular. 

 
4. Tolerância à frustração 

É o limite no qual um indivíduo consegue lidar e gerir situações frustrantes de forma eficaz 
e consistente. A frustração é uma reação bioquímica normal que ocorre quando o córtex 
pré-frontal do cérebro segrega e regula uma hormona do stress chamada dopamina. Altos 
níveis de stress podem prejudicar a função cognitiva (ou seja, concentração), interferir nos 
relacionamentos em casa e/ou no trabalho e levar a problemas de saúde futuros e 
prejudiciais. No entanto, uma pequena quantidade de stress pode ser benéfica, 
aumentando o foco nas tarefas e/ou disparando alertas contra potenciais ameaças. 

 
5. Responsabilidade individual 

É a convicção de que é totalmente responsável pelas suas próprias ações e consequências. 
É uma escolha, uma mentalidade e uma expressão de integridade. Alguns indivíduos exibem 
mais do que outros, mas pode e deve ser aprendido, pois não é apenas a base para uma 
vida de sucesso, mas também um pré-requisito para a felicidade 

 
6. Autoconsciência 

Autoconsciência é a capacidade de se ver de forma clara e objetiva por meio da reflexão e 
da introspeção. Embora possa não ser possível atingir a objetividade total sobre si mesmo 
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(esse é um debate que continua a grassar ao longo da história da filosofia), certamente 
existem diferentes graus de autoconsciência. A autoconsciência existe num espectro. 
 

7. Comunicação 
É o ato de transferir informações de um local para outro. O processo de comunicação 
interpessoal não pode ser considerado um fenómeno que simplesmente 'acontece', mas 
deve ser visto como um processo que envolve os participantes “negociando” seu papel 
nesse processo, seja consciente ou inconscientemente. 

 
8. Conflict solving 

A resolução de conflitos é um conjunto de métodos e processos envolvidos na facilitação 
do fim pacífico do conflito. Os membros comprometidos do grupo tentam resolver os 
conflitos do grupo comunicando ativamente informações sobre seus motivos ou ideologias 
conflitantes para o resto do grupo (por exemplo, intenções; razões para manter certas 
crenças) e participando de negociações coletivas. 
 

9. Gestão de tempo  
É o processo de organização e planeamento de como dividir o tempo entre atividades 
específicas. Deixar de organizar o seu tempo prejudica a sua eficácia e causa stress. Uma 
boa gestão do tempo permite que trabalhe de forma mais inteligente - não mais difícil - 
para que faça mais em menos tempo, mesmo quando o tempo é apertado e as pressões 
são altas. 

 

10.  Autoconfiança 
Refere-se tanto a uma competência aprendida como a uma emoção que pode ser 
trabalhada todos os dias e a cada momento. Assim, surge tanto como uma escolha cerebral 
quanto como uma competência emocional para desenvolver confiança. A autoconfiança é 
uma competência aprendida para confiar nos seus próprios recursos internos (ou seja, 
emocionais, mentais e físicos) para que navegue pelo mundo. 
 

11.  Tomada de decisão 
É o processo analítico de selecionar uma escolha lógica entre as opções disponíveis. Ao 
tentar tomar uma boa decisão, uma pessoa deve pesar os pontos positivos e negativos de 
cada opção e considerar todas as alternativas. Para uma tomada de decisão eficaz, uma 
pessoa deve ser capaz de prever o resultado de cada opção também e, com base em todos 
esses itens, determinar qual opção é a melhor para aquela situação específica. 
 

12.  Trabalho em equipa 
Acontece quando um grupo de pessoas trabalha em conjunto de forma coesa, em prol de 
um objetivo comum, criando uma atmosfera de trabalho positiva e apoiando-se uns aos 
outros para combinar forças individuais e melhorar o desempenho da equipa. 

https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/interpersonal-communication.html
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13.  Assertividade 
É uma forma de comportamento caracterizada por uma declaração confiante ou afirmação 
de uma declaração sem necessidade de prova; isso afirma os direitos ou ponto de vista da 
pessoa sem ameaçar agressivamente os direitos de outra pessoa (assumindo uma posição 
de domínio) ou permitir submissamente que outra pessoa ignore ou negue seus direitos ou 
ponto de vista. 
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PARTE 3. MAPA DE COMPETÊNCIAS 
 

 
1) INTRODUÇÃO: 

 
De acordo com as conclusões da segunda parte do projeto (IO2), estamos no início de 

um processo de mudança que afeta todas as áreas da sociedade, tanto positiva quanto 
negativamente. 

Um dos ambientes mais afetados é o dos candidatos a emprego. 
Com este projeto, oferecemos uma nova perspetiva para aliviar os efeitos negativos e 

potencializar os aspetos positivos. 
De acordo com as conclusões dos workshops, entre as 10 competências existe uma 

classificação com diferentes níveis de importância, mas o que fica claro é que as 10 
competências estão se a tornar mais importantes no mundo do trabalho e nas 
imprevisíveis mudanças sociais. 
 
 
 

2) ANÁLISE DO PROBLEMA: 
 

 
A análise do problema ajuda-nos a dar o primeiro passo e a visualizar a situação em que a 
pessoa se encontra e a mudança de que necessita para que o seu processo de procura 
tenha êxito. O processo envolve a participação de orientadores profissionais e candidatos 
a empregos. 
 

 
 

DETEÇÃO DO 
PROBLEMA

IDENTIFICAR 
PROBLEMA

EXAMINAR EFEITOS

IDENTIFICAR CAUSAS

DEFINIIR SOLUÇÕES 
(MEIOS E OBJETIVOS)

VALIDAR MEDIA

OUTRAS 
ALTERNATIVAS
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Exemplo:  
 

✓   
✓ Identificação do problema: reorientação profissional 
✓ Identificação de causas: falta de especialização, mudanças sociais, etc 
✓ Definição de soluções: recursos de formação, recursos pessoais 
✓ Validação dos meios: centros de formação / academias, novos contactos 
✓ Outras alternativas: mudar a especialidade professional, mudar o ambiente 

 
 
 

3) IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES: 
 

Os eventos multiplicadores os workshops e grupos de discussão que os parceiros 
realizaram ao longo do projeto, ajudaram-nos a obter os dados necessários para 
desenvolver um mapa de implementação destas ferramentas com base nas necessidades 
dos candidatos a emprego durante o seu processo de procura de emprego. 

 

FERRAMENTA A UTILIZAR: RODA DA VIDA 

Para realizar a identificação de necessidades, propomos como ferramenta a “roda da vida” 
adaptada de acordo com o Anexo I deste documento. 

• A primeira "ronda" será realizada com a pontuação mínima útil de acordo com os 
critérios do orientador profissional. 

• Segunda “ronda” com a pontuação real, identificando a falha de conhecimentos e 
os aspetos a serem trabalhados. 

• Ao mesmo tempo, os desempregados serão convidados a classificar as 
competências de acordo com a sua perceção sobre a "roda". 
 
 

4) MAPA DE COMPETÊNCIAS 
 

Após compilar todos os dados mencionados acima, poderíamos fazer um mapa de 
competências classificando de acordo com a área: Intrapessoal ou Interpessoal e a fase do 
processo na qual ela tem impacto: Input - comissão do processo, Processo - 
desenvolvimento do processo, Output - a última fase contendo os seguintes resultados: 
 
Áreas:  

• INTRAPESSOAL: são competências, perceções e atitudes internas que ocorrem 
dentro da própria mente de uma pessoa e a pessoa utiliza para trabalhar através de 
situações do mundo real. 
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• INTERPESSOAL: são aquelas competências, qualidades e comportamentos que uma 
pessoa precisa e utiliza para interagir com outras pessoas. 

 

Impactos:  

• INPUT: neste caso representa as competências / recursos investidos na 
programação de uma tarefa 

• PROCESSO: representa as competências que necessitamos para realizar uma tarefa. 

• OUTPUT: no nosso mapa representa as competências que necessitamos para 
analisar os resultados do processo e para o melhorar. 

 

Example:  

 INPUT PROCESSO OUTPUT 

INTRAPERSONAL 
(COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS) 

- motivação  
- responsabilidade 
individual  

- tolerância à 
frustração  
- autorregulação 

- tomada de 
decisão  
- autoconfiança  

INTERPERSONAL 
(COMPETÊNCIAS DE 
INTERAÇÃO COM 
OUTROS) 

- resolução 
conflitos  
- comunicação  

- autoconsciência  
- comunicação  
- gestão de tempo 

- autorregulação 

 

5) CONCLUSÕES: 
 

Esta  parte do projeto é um “Como aplicar” para todas as pessoas, especialmente para 
candidatos a emprego, que querem começar a adaptar-se à mudança que como 
mencionámos na introdução está-se a tornar cada vez mais evidente. Seguindo as etapas 
de análise de problemas e identificação de necessidades, teríamos um ponto de partida 
bem definido para o processo de formação. 
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ANEXO I 
 

 

 
 
 
  

Motivação Autoregulação Tomada de decisão Tolerância à frustração

Responsabilidade individual Autoconsciência Comunicação Resolução conflitos

Gestão tempo Autoconfiança
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PARTE 4. FERRAMENTAS DE FORMAÇÃO 
 
 Abaixo encontra as ferramentas desenvolvidas com o objetivo de treinar as 
competências descritas acima, na seguinte ordem: 
 

- Motivação 
- Autoconsciência 
- Autoregulação 
- Autoconfiança 
- Comunicação & assertividade  
- Tomada de decisão & trabalho em equipa 
- Tolerância à frustração 
- Responsabilidade individual 
- Gestão tempo  
- Resolução conflitos & gestão agressividade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconfiança – situações renovadas 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A atividade “Situações renovadas” centra-se na experiência de aprendizagem e na reformulação de situações 

negativas para melhorar a autoconfiança das pessoas e incentivar a mentalidade positiva quando enfrentar 

situações negativas no futuro.  

Tempo: 15-20 minutos. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

1. Analisar situações negativas  

2. Aprender a reformular situações negativas e focar nos aspetos positivos e na experiência ganha com a 

situação  

3. Explorar a positividade para promover a autoconfiança em futuras situações problemáticas  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

 

Esta análise situacional, reformulação e pensamento positivo vai ajudar os participantes a mudar as suas 

perspetivas e sentir-se-ão menos receosos e confiarão em si mesmos quando enfrentarem novas situações 

negativas. Positividade promove autoconfiança. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Folhas brancas e canetas (para que os participantes possam desconstruir as situações dos seus parceiros e 

apontar os aspetos positivos) 
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Autoconfiança – situações renovadas 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

 

1. Dividir o grupo em pares e explicar que cada participante vai ter de partilhar com o parceiro uma 

situação negative que esteja a passar / ou tenha passado. Pode ser qualquer aspeto da sua vida 

(profissional ou pessoal), e caso não se sintam à vontade para partilhar, podem imaginar uma situação 

negativa.  

2. O parceiro “ouvinte” deverá ajudá-lo a trabalhar a história e focar-se no lado positivo da história e 

anotar os pontos positivos que achar.  

3. Novamente em grupo, os participantes devem contra a história dos seus parceiros, mas contando 

apenas uma versão que se foque somente nos aspetos positivos dessa experiência.  

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta atividade reforça a importância do pensamento positive. À medida que trabalham para criar o lado 

positivo das histórias dos seus parceiros, estão eles próprios a aprender a reformular situações negativas e 

olhar para as partes positiva de uma situação. Eventualmente conseguirão fazer o mesmo com as suas próprias 

situações. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Autoconfiança – Busca interna  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta atividade visa que os participantes reflitam individualmente sobre si mesmos, acerca do seu percurso de 

vida, sobre as suas competências e capacidades, e sobre o que os distingue dos outros.  

Tempo: 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DAS FERRAMENTA 

 

1. Criar um momento de autoreflexão e análise crítica 

2. Valorizar os pontos fortes de cada participante  

3. Utilizar a autoreflexão e a partilha para promover a autoestima e autoconfiança  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Ao se envolverem num processo introspetivo e ao partilharem e discutirem com os restantes participantes os 

pontos e características encontradas, os participantes poderão sentir-se compreendidos e “desmistificar” 

fraquezas falsas ou exageradas que muitas vezes criamos sobre nós próprios. Este processo de “quebra de 

mitos” promove a motivação e autoconfiança nas nossas capacidades e em nós mesmos.  

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Cópias de “Storyboard de vida”  

- Cópias de “Bandeira pessoal”  

- Cópias de “Persona”  

- Folhas brancas, canetas e lápis ou canetas coloridas 
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Autoconfiança – Busca interna  

5)  HOW TO APPLY THE SKILL 

 

1. Começar por explicar aos participantes que esta é uma atividade instrospetiva e de autoreflexão, e que 
não há respostas certas ou erradas. 

2. Em seguida, distribuir a cópia “Storyboard de vida” e pedir aos participantes que desenhem ou 
escrevam diferentes passos/momentos/eventos/coisas importantes nas suas vidas - por ordem 
cronológica. Momentos que acham importantes nas suas vidas e que os definiram como são hoje 
(podem acontecimentos ser bons ou maus). O storyboard será uma representação da vida do 
participante, mostrando o seu caminho e a sua evolução até agora. 

3. O dinamizador deve distribuir a cópia “Bandeira pessoal” e lapis coloridos explicando que, tal como 
cada país tem a sua Bandeira, cada um deve fazer a sua própria bandeira pessoa respondendo a seis 
perguntas. Cada pergunta deve ser respondida com um pequeno desenho, símbolo, palavra ou frase 
curta.  

4. Distribuir a cópia “Persona” e explicar que com a ajuda do storyboard e da bandeira pessoal, os 
participantes terão de completar a sua persona com características que pensam que os definem.  

5. Agora, em grupo, os participantes devem apresentar e partilhar os resultados que alcançaram, e o 
facilitador pode abrir discussão com questões como: “Foi o que esperava ou ficou sunpreendido com o 
que definiu?”, “Sentiu que foi útil pensar e escrever as coisas no papel?”, “Encontraram coisas que 
precisam ser melhoradas?”, “Conseguiram identificar pontos fortes que devem destacar em vocês 
mesmos?”, etc.  

 

6)  WHAT TO LEARN 

 

O objetivo do desenvolvimento destas ferramentas é que os participantes se tornem mais conscientes das suas 
características e adotem uma atitude proactiva não só destacando e melhorando as suas fraquezas, mas 
principalmente promovendo os seus pontos fortes. Estas ferramentas não são estáticas e podem ser alteradas 
e atualizadas ao longo do tempo tornando-se assim um "mantra" que podem guardar e olhar (juntamente com 
o storyboard e a bandeira pessoal) quando se sentem desmotivadas ou perdidas. 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

https://www.timvandevall.com/templates/photoshop-storyboard-templates/ 

 

 

https://www.timvandevall.com/templates/photoshop-storyboard-templates/


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconfiança – Busca interna  

Anexo 1 

Storyboard de vida 

Este board permite aos participantes desenhar/escrever os diferentes passos da sua vida, 

momentos importantes, em ordem cronológica. Este storyboard vai ser uma representação 

da vida do participante, mostrando o seu caminho e a sua evolução até agora. 

Título : 

Nome :  

Data:  
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Autoconfiança – Busca interna  

Anexo 2  

Bandeira Pessoal 

 

Cada questão deve ser respondida com um pequeno desenho, símbolo, palavra ou 

frase curta.  

 

Nome :  

 

1. Qual é o seu maior sucesso pessoal?  

2. O que gostaria de mudar em si?  

3. Quem é a pessoa que mais admira?  

4. Qual é o seu maior talento? 

5. O que mais aprecia na vida?  

6. Quais são as maiores dificuldades que enfrenta na procura 
de emprego?  
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Autoconfiança – Busca interna  

Anexo 3 

Persona 

Escreva dentro do corpo humano as suas ambições, valores e princípios, paixões, 

competências e atitudes. 

Nome :  
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Autoconfiança – checklist autoestima 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Uma ferramenta de exploração de pensamentos e sentimentos com espaço para os participantes completarem 

as frases pré-definidas da forma que lhes pareça mais correta. O resultado pretendido é que as respostas se 

tornem mais positivas ao longo do tempo. 

Tempo: 5-10 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA  

 

1. Explorar pensamentos e sentimentos e ficar mais confortável partilhando-os  

2. Trabalhar na autoconfiança e autoestima  

3. Criar uma visão geral da vida e notar mudanças positivas nas respostas ao longo do tempo 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

Este exercício ajudará os participantes a sentirem-se mais confortáveis a partilhar os seus pensamentos e 

snetimentos com os outros, tornando-se mais fácil trabalhar as questões de autoconfiança de cada um. Após 

ter preenchido a folha por duas semanas, os participantes poderão rever as suas respostas para ter uma ideia 

das suas perspetivas gerais sobre a vida e ver como as coisas mudaram desde que começaram. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Cópias da “Checklist de autoestima”, canetas. 
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Autoconfiança – checklist autoestima 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA  

 

1. Explicar a ferramenta aos participantes: esta ferramenta pode ser realizada em casa, e deve mguardar 

5-10 minutos, duas vezes por semana para a realizar. O objetivo é reverem as suas respostas, e ter uma 

ideia da sua perspetiva global sobre a vida e ver como as coisas/respostas/perspetivam possam ter 

mudado deste que começaram a preencher. 

2. Entregar aos participantes uma cópia da “Ckecklist da autoestima” e pedir para a preencherem 

(contando com a 1º vez nessa semana)  

3. Dica: se houver dificuldades no preenchimento, os dinamizadores poderão ajudar. Uma boa forma de 

aliviar a tensão que poderá existir é dar um exemplo fácil e relativamente inofensivo, por exemplo, 

terminando a frase “Neste momento estou Tip: If there are constraints to filling, facilitators can help. A 

good way to defuse tension and start off with an easy and relatively harmless example, for example 

finishing the prompt “Right now, I’m happy that…” with “…my favourite hockey team won last night.”   

 

 

6)  O QUE APRENDER  

 

Responder a estas questões pode dar aos participantes uma visão útil de si mesmos, o que os faz felizes, com o 

que lidam, etc. – dá-lhes uma visão geral da vida tal como a veem e ajudam a resolver os seus problemas de 

autoconfiança. A utilização desta ferramenta semanalmente irá ajudá-los a ver como as coisas mudaram desde 

que começaram e como as respostas se tornaram mais positivas ao longo do tempo. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Self-Esteem-Sentence-Stems-Worksheet.pdf 

 

 

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Self-Esteem-Sentence-Stems-Worksheet.pdf
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Autoconfiança – checklist autoestima 

A atividade é mais eficaz se puder gastar 5-10 minutos a realizá-la, várias vezes por semana durante um 

extenso período de tempo. Depois de fazer a atividade por exemplo há quinze dias, pode ser útil olhar para o 

que fez até então e quem sabe vai notar mudanças positivas nas suas respostas desde que começou a 

preencher. 

 

Sempre quis...  

Tenho um medo 

(escondido) de… 

 

Esta semana gostaria 

de…  

 

Anseio muitas vezes 

por…  

 

Sinto que o future me 

reserva… 

 

Vou buscar as minhas 

forças à/ao/a…  

 

Uma pessoa não 

consegue viver sem… 

 

Eu nunca…   

Fez-me sentir bem 

quando… 

 

Adoro quando…  

É difícil para mim 

quando… 

 

O meu sonhe é que 

um dia…  

 

Chateio-me quando…   
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Autoconfiança – checklist autoestima 

Às vezes temo que…   

Esta semana vai ser…   

Algo que desejo 

profundamente é…  

 

Eu renasço quando…   

Esta semana espero…   

Algo que faço 

secretamente…  

 

É difícil admitir que…  
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Autoconsciência – ponto forte, ponto fraco 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta dá a oportunidade de rever todas as nossas qualidades e fraquezas dependendo da situação 

que enfrentamos. É importante lembrar que a mesma coisa em certas situações funciona como uma fraqueza e 

noutras como uma qualidade. 

Duração: 30 – 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Diferenciar competências e reações; 

- Maior entendimento sobre como reações fortes e fracas acontecem em diversas situações; 

- Promover o reconhecimento e valorização as nossas competências de consciencialização. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Sermos capazes de reconhecer os nossos pontos fortes e fracos ajuda-nos a planear melhor as ações que temos 

de tomar para atingir os nossos objetivos. Ao mesmo tempo, estaremos cientes das áreas em que temos de 

trabalhar para que as nossas fraquezas nos afetem o menos possível. 

 

 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Ficha de trabalho em anexo; 

- Canetas. 
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Autoconsciência – ponto forte, ponto fraco 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

  

PASSO 1 – Entregar a ficha de trabalho 

PASSO 2 – Preencher a tabela da ficha de trabalho  

PASSO 3 – Responder às questões da fiche de trabalho  

PASSO 4 – Tentar expor uma fraqueza enquanto ponto forte 

PASSO 5 – Conclusões e autorreflexão 

 

 

6) O QUE APRENDER 

 

Esta ferramenta de aprendizagem ajudará os beneficiários a aprender a lidar com diferentes situações seguindo 

os seus próprios pontos fortes e fracos. Ao mesmo tempo, ajuda a descobrir as áreas de melhoria e, o mais 

importante, promove o autoconhecimento. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Autoconsciência – ponto forte, ponto fraco 

Anexo 1 

1) 

AS MINHAS QUALIDADES  AS MINHAS FRAQUEZAS 

  

  

  

  

  

 

2)  Responda às questões que se seguem: 

 

o De que forma as suas competências ajudam na procura de emprego?  

o De que forma as suas fraquezas o/a afetam? 

o Existe uma qualidade que considera ser um ponto forte em certos momentos? 

o Como pensa que pode melhorar as suas fraquezas? 

o Se continuar a trabalhar nas suas fraquezas, que outras competências pensa que adquirirá?  

 

3) Tente tornar uma das suas fraquezas numa qualidade. 

(por ex.: Como sou Teimoso, vou conseguir cumprir os objetivos que estabeleci e não vou desistir 

até os alcançar.) 

 

3) Conclusões e autorreflexão 
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Autoconsciência – Autopromoção 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta tenta refletir sobre a autoconsciência através de pensamento positivo dos participantes. 

Permitirá desenvolver uma autoimagem positiva e permitir-lhes apresentar-se positivamente como um 

potencial colaborador quando numa situação de entrevista. 

Tempo: 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

1. Desenvolver autoconsciência através de uma mentalidade positiva (autoimagem)  

2. Identificar os pontos fortes pessoais e saber como se promover  

3. Melhorar o desempenho em entrevista de emprego e as hipóteses de conseguir o emprego  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A auto-consciência é uma importante competência emocional para aumentar as hipóteses de conseguir um 

emprego. Através das perguntas feitas e da atividade publicitária uma pessoa tem espaço para pensar sobre si 

mesma, para identificar os seus pontos fortes pessoais e para aprender a apresentar uma visão positiva de si 

mesma a outras pessoas. Com este pensamento claro e com vista a este objetivo as pessoas ficarão mais bem 

preparadas para se promoverem e ser bem-sucedidas nas entrevistas. 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

• Cópias de “Autopromoção” por cada pessoa (anexo 1) 

• Uma variedade de revistas e jornais que incluam exemplos de anúncios  
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Autoconsciência – Autopromoção 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

1. Dar aos participantes cópias da “Autopromoção” juntamente com algumas revistas e jornais para ajudar a 
preencher a ficha de trabalho. 

2. Com a ajuda da ficha de trabalho “Autopromoção” os participantes são convidados a conceber/criar um 
pequeno anúncio (pode ser apenas um discurso) que mostre que são adequados a uma função específica 
por eles escolhida (pode ser um funcionário, um membro de uma equipa desportiva, um trabalhador 
voluntário, etc.) e utilizando um meio adequado (como um cartaz, uma brochura, uma revista ou anúncio 
de jornal)  

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta atividade ajudará no desenvolvimento de autoconsciência e autoestima, fazendo com que os participantes 

explorem os seus interesses, capacidades e valores. Quando as pessoas identificarem os seus pontos fortes 

pessoais e aprenderem a apresentar uma visão positiva de si mesmas a outras pessoas, serão mais capazes de 

se autopromover em entrevistas. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

http://www.myfuture.edu.au (baseado numa ficha de trabalho encontrada no link) 

 

 

 

 

http://www.myfuture.edu.au/
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Autoconsciência – Autopromoção 

ANEXO 1   

1. Enumere pelo menos três dos seus pontos fortes e interesses 

Forças  Interesses 

  

  

  

 

2. Se alguém o descrevesse a um empregador, o que gostaria que ele/ela dissesse 

sobre si?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quais são as seis competências, interesses, valores ou atributos pessoais que um 

empregador, recrutador ou coordenador voluntário podem estar à procura quando 

estão a recrutar? 
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Autoconsciência – Autopromoção 

4. Corte e recolha imagens positivas de revistas que reflitam o(s) seu(s):  

a.  Interesses  

b.  Capacidades 

c.  Valores 

d. Estilo de aprendizagem  

e.  Características pessoais (por ex: feliz, extrovertido, exuberante, calado) 

f.  Aparência física (por ex: arranjado e arrumado)  

g.  Hábitos de trabalho (por ex: confiável, honesto, pontual, trabalhador eficaz) 

h.  Outras informações importantes sobre si (por ex: ambições, competências especiais, 

animais de estimação)  

 

5. Utilizando o conteúdo da questão 4, crie um pequeno anúnico (pode ser um quick 
pitch) que mostre que é adequado para um papel específico à sua escolha (pode 
ser um funcionário, um membro da equipa desportiva, um trabalhador voluntário, 
etc) e pode utilizar um qualquer meio que se adeque (por ex: um cartaz, uma 
brochura, uma revista, um anúncio de jornal, etc.) Dê asas à sua criatividade! 
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Autoconsciência – Começar, parar, continuar 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Ferramenta muito útil para ajudar os participantes tornarem-se mais conscientes de si mesmos. "Começar" 

para as coisas que os participantes devem começar a fazer ou prestar atenção, "Parar" para as coisas que 

devem parar de fazer e "Continuar" para as coisas que devem continuar a fazer. 

Tempo: 20 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

• Ajudar a desviar o foco de pensamentos/ações inúteis e pouco produtivas  

• Sensibilizar os participantes para os seus pensamentos e ações  

• Promover autoestima e motivação  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

É uma ótima forma de fazer analisar o que aconteceu até agora, onde os participantes se encontram, o que 

podem melhorar e encorajá-los a otimizar e melhorar a sua situação. Escrevendo e refletindo sobre si mesmos 

ou sobre as suas competências e ações, sentir-se-ão mais conscientes e empenhados em trabalhar a sua 

situação de desemprego. 

 

4)  MATERIAIS 

 

Folhas brancas, canetas, lápis coloridos, post-its. 
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Autoconsciência – Começar, parar, continuar 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

1. O dinamizador escolhe o tema: pode ser “Desemprego” para este caso, ou outro à sua escolha.  

2. Os participantes pensam em que ações devem começar, parar e continuar a fazer na procura ativa de 

emprego. Este passo pode ser feito individualmente ou em pequenos grupos, em seguida deve ser 

agregado para refletir a perspetiva de todo o grupo. Se for realizada em grupo deve utilizar um quadro 

para recolher as informações, se for individualmente utilizar folhas brancas, post-its e canetas. 

3. O dinamizador combina / revê todas as contribuições, duplicações ou ações semelhantes, devendo 

descartar aqueles que não estão no âmbito e discutir com todo o grupo os resultados. Uma vez 

esclarecida a lista final de ações, a equipa vota nas ações mais importantes para começar, parar e 

continuar a fazer. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

O objetivo é que os participantes se tornem mais conscientes das suas ações, pensamentos e competências 

como candidatos a emprego. Ao tomar consciência do seu lugar, do que estão a fazer bem ou mal, e do que os 

está a dificultar ou a ajudá-los a alcançar um emprego, tornam-se mais objetivos e motivados para a mudança.  

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

https://www.groupmap.com/map-templates/start-stop-continue-retrospective/ 

 

 

 

 

 

https://www.groupmap.com/map-templates/start-stop-continue-retrospective/
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Autoconsciência – imagens falam 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Para a implementação desta ferramenta pode utilizar as imagens anexas e outras imagens de acordo com o 

conselho do dinamizador e o número de participantes. Estas serão dispostas sobre uma mesa e cada 

participante terá de escolher 2 fotografias e refletir sobre estas sem comentar outras imagens. Em seguida, 

cada um comenta sobre a própria escolha e explica o que representa (pensamentos, emoções, desejos, medos, 

etc.). O dinamizador pode juntar-se à discussão e ajudar os participantes em termos do inquérito interno, 

fazendo algumas perguntas específicas. 

Duração: 30 – 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Reconhecer-se em imagens que “falam” sobre um certo sentimento / situação 

- Promover o poder das emoções 

               - Estimular o mecanismo inconsciente através de imagens e elementos visuais  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A ferramenta está intimamente relacionada com a parte teórica desenvolvida como parte do primeiro produto 

do projeto porque promove o poder das expressões (autoconsciência) e o reconhecimento das emoções 

próprias. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Imagens anexas (se houver mais participantes, poderão ser adicionadas mais imagens) 

- Canetas  

- Folhas brancas 
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Autoconsciência – imagens falam 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

  

PASSO 1 – Organizar as imagens numa mesa (certifique-se de que estas são expressivas e que as emoções 

podem ser facilmente identificadas) 

PASSO 2 – Cada participante escolhe 2 imagens  

PASSO 3 – 5 minutos para refletir sobre as imagens 

PASSO 4 – Descrição dos resultados obtidos no âmbito do processo de reflexão  

PASSO 5 – Conclusões e autorreflexão 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta ferramenta pode ser utilizada para analisar experiências e emoções. Não será utilizada para transmitir 

conhecimento. Com base nesta abordagem participativa, os participantes aprenderão a reconhecer melhor as 

emoções e pensamentos fortes, bem como métodos e estratégias para os gerir. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA – LINKS 

 

Imagens retiradas de https://unsplash.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@matheo_jbt 
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@rodlong 

 
https://unsplash.com/@aminhasani 

https://unsplash.com/@rodlong
https://unsplash.com/@aminhasani
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@szmigieldesign 

 
https://unsplash.com/@samiran33 

https://unsplash.com/@szmigieldesign
https://unsplash.com/@samiran33
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@grakozy 

 
https://unsplash.com/@nasa 

https://unsplash.com/@grakozy
https://unsplash.com/@nasa
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@jeremybishop 

 
https://unsplash.com/@nikolasbehrendt 

https://unsplash.com/@jeremybishop
https://unsplash.com/@nikolasbehrendt
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@thehighdynamic 

 
https://unsplash.com/@harleydavidson 

https://unsplash.com/@thehighdynamic
https://unsplash.com/@harleydavidson
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Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@sammgrdichian 

 
https://unsplash.com/@di360muller 

https://unsplash.com/@sammgrdichian
https://unsplash.com/@di360muller


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconsciência – imagens falam 

 
https://unsplash.com/@luxdamore 

 
https://unsplash.com/@emmagossett  

https://unsplash.com/@luxdamore
https://unsplash.com/@emmagossett


 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Autoconsciência – Pessoas na minha vida 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Refletindo sobre o contexto pessoal e de trabalho, os participantes farão uma lista das pessoas mais 

importantes da sua vida. Em seguida, o facilitador questionará o participante acerca dos critérios e valores de 

interesse e escolha para considerar, aquelas, as pessoas mais importantes na sua vida.  

Duração: 30 – 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Promover a autoconsciência em termos de valores próprios  

- Ter capacidade de detetar áreas de melhoria seguindo critérios específicos de competências  

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A autoconsciência é uma das mais importantes competências emocionais e que podem fazer a diferença na 

vida social, pessoal e profissional, bem como sensibilizar os indivíduos para as suas próprias capacidades. 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Ficha de trabalho em anexo 

- Canetas  
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Autoconsciência – Pessoas na minha vida 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

  

PASSO 1 – Entregar a ficha de trabalho 

PASSO 2 – Preencher a tabela da ficha de trabalho 

PASSO 3 – Listar os seus valores de acordo com as respostas dadas  

PASSO 4 – Como considera que estes valores podem ajudá-lo a alcançar o seu objetivo (emprego) 

PASSO 5 – Conclusões e autorreflexão  

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta ferramenta de aprendizagem dá a oportunidade de estar atento aos nossos valores e atitudes. Também 

nos ajuda a tomar boas decisões no contexto pessoal/profissional traduzindo-se em uma maior confiança em 

nós mesmos. 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Autoconsciência – Pessoas na minha vida 

Anexo 1 

1) 

PESSOA IMPORTANTE* VALORES** CRITÉRIOS** 

   

   

   

   

   

 

*Escolha 2 pessoas de cada contexto (família, amigos, trabalho, atividades extraprofissionais) 

** Valores: amor, respeito, confiança, etc 

*** Critérios: finanças, utilidade, eficiência, posição social / hierarquia, dependência, necessidade, 

urgência) 

 

2)  Considera que estes valores podem ajudá-lo/a a atingir os seus objetivos laborais? Porquê? 

Porque não?  

 

3) Conclusões e autorreflexão 



 

Repense o seu momento!  
Dê-lhe um título:  
  
S – Stop! (Pare!) 

• Faça uma pausa por um momento. 

 

T – Take a Breath (Respire fundo) 

•  Repare na sua respiração enquanto inspira e 

expira. 

 

O – Observe 

•  Que pensamentos estão a passar pela sua 

cabeça agora?  

•  Onde está a focar a sua atenção?  

• Está a reagir ao quê?  

• Que sensações nota no seu corpo?  

 

P – Pull Back – Put in Some Perspective (Dê um 

passo atrás – Coloque-se em perspetiva)  

• Qual é o panorama geral?  

• Faça uma “visão de helicópetro” 

• Que outra forma há de olhar para a situação?  

• O que lhe diria um amigo de confiança neste 

momento? 

• Isso é um facto ou uma opinião?  

•  O que mais poderá ser uma explicação 

razoável?  

• Quão importante é isto? Quão importante 

será daqui a 6 meses?  

 

 

P – Practice What Works – Proceed (Pratique 

o que funciona – Proceda) 

• Qual é a melhor coisa para fazer agora? Para 

mim? Para os outros? Para a situação?  

• O que posso fazer que se encaixe nos meus 

valores?  

 

 

 

 
 



 
 
 

Descreva o seu momento! 
Lembre-se: Os entrevistadores querem ouvir uma história (1-2 minutos de duração)  

  
• Explique o problema 
• Explique como se sentiu  
• Explique como resolveu  
• Dê-lhe um final  
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Autorregulação - Recompensa 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Esta ferramenta, para ser eficaz, tem de ser repetida de tempo a tempo. Uma vez que visa desenvolver o 

“adiamento” da capacidade de gratificação, será constituída em três períodos:  

• Decidir a recompensa 

• Esperar a recompensa 

• Desfrutar da recompense  

A duração da atividade não pode, portanto, ser definida, uma vez que se trata de uma tarefa em segundo 

plano por longos períodos de tempo. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Aprender como adiar a gratificação 

• Lidar com a frustração  

• Ser capaz de planear a longo prazo 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Uma das principais competências envolvidas na autorregulação é a capacidade de adiar a gratificação. Isto 

significa a capacidade de adiar uma recompensa temporalmente. Esta capacidade é fundamental para o 

sucesso, uma vez que permite planear os seus objetivos a longo prazo e entender que os resultados nem 

sempre vêm a curto prazo. Nesse sentido, isto permite-lhe regular as suas reações à frustração, uma vez que 

entende que as recompensas são muitas vezes alcançadas a longo prazo. 
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Autorregulação - Recompensa 

 

4)  MATERIAIS 

Pode utilizar este template para preencher as suas recompensas e quando as apreciar. Imprimi-lo e colocá-lo 

num local visível tornará esta atividade mais eficaz.  

ADIAMENTO DA GRATIFICAÇÃO 

Recompensa Data 

  

 

 

 

*Link to translate the template in your national language below 
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Autorregulação - Recompensa 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

Passo 1: Definir uma recompensa. Deve escolher um mimo que você realmente gosta (não precisa ser grande). 
Por exemplo, pode escolher como recompensa comer uma sobremesa. Então deve definir (uma semana). Uma 
vez concluída a primeira, pode optar por tornar as recompensas maiores e a mais tempo (um mês, dois meses). 
É importante que decida o dia específico (por exemplo, domingo 3 de novembro). Para definir o objetivo pode 
utilizar o modelo proposto em "4) MATERIAIS" 

Passo 2: Visualizar como será desfrutar a recompensa. Tente recriá-lo na sua mente o mais parecido 

possível. 

Passo 3: aguarde a recompensa. Deve evitar consumir a recompensa antes da data definida no Passo 1. 

Passo 4: Desfrute a recompensa 

 

Pode repetir esta atividade quantas vezes quiser, tornando as recompensas mais tarde no tempo e isso lhe 
trará mais satisfação por aumentar o nível de “dificuldade”. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Quando se está num processo de procura de emprego, muitas vezes fica-se frustrado. Este é um sentimento 

comum que vem naturalmente quando não alcançamos os resultados que esperamos. Nesta atividade, 

estamos a aprender a lidar com a frustração, compreendendo que os resultados aparecem frequentemente a 

longo prazo. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

https://www.britannica.com/science/delay-of-gratification 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-emotional-meter/201712/the-benefits-delaying-gratification 

Link para o template, disponível para tradução:  

https://www.canva.com/design/DAEDWSLYIHM/-KEoiZl7WGyC-OYyDgESfg/edit 

 

https://www.britannica.com/science/delay-of-gratification
https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-emotional-meter/201712/the-benefits-delaying-gratification
https://www.canva.com/design/DAEDWSLYIHM/-KEoiZl7WGyC-OYyDgESfg/edit
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Autorregulação – Desafio de meditação  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Desafio de Meditação de 21 dias. Meditação Regular é um processo de autocontrolo em si mesmo. Requer 

força de vontade para poder sentar-se e permitir que os pensamentos entrem e saiam, sem agir sobre eles ou 

ficar fixado em ideias. 

Meditação é uma técnica comum de terapia de autorregulação (SRT). O SRT é uma terapia centrada no corpo 

que se foca em ajudar os indivíduos a reaprender a gerir as suas respostas de forma proativa e positiva. 

Semelhante à terapia cognitivo-comportamental (CBT), o SRT ajuda os indivíduos a conectarem-se melhor com 

o seu corpo e respostas físicas, e a encontrar formas de criar novas vias neurais que permitam reações e 

regulações mais positivas. 

Tempo: 10 minutos durante 21 dias  

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Seja capaz de parar o diálogo interno e pensamentos e conectar-se com o seu interior.  

- Melhorar a capacidade de autocontrolo 

- Melhorar a consistência e a capacidade de esforço  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Ser capaz de manter um forte sentido de autocontrolo e regulação sobre as nossas emoções e 

comportamentos pode ter muitos benefícios. Tanto para nós como indivíduos, como para outras áreas da 

nossa vida, especialmente em relações pessoais ou quando queremos alcançar algo como encontrar um 

emprego.  

A meditação regular vai ajudar-nos a manter-nos focados, relaxados e centrados, melhorando a nossa atitude e 

capacidade de autocontrolo.  

1. O autocontrolo ajuda-o a atingir objetivos. Ter um forte autocontrolo ajuda-o a adiar impulsos e desejos 

imediatos para se concentrar e alcançar objetivos a longo prazo, por exemplo, encontrar o seu emprego de 

sonho.  

2. O autocontrolo permite uma melhor resiliência aos desafios da vida. Englert e Bertrams (2015) descobriram 

que os participantes com baixo autocontrolo tinham um pior desempenho quando respondiam a situações sob 

pressão. Os participantes com maior autocontrolo relataram estar menos distraídos com pensamentos 

negativos. Ter um elevado autocontrolo ajuda-nos a mantermo-nos focados e a enfrentar os desafios à medida 

que surgem, sem nos distrairmos, e com uma boa quantidade de controlo sobre os nossos impulsos. Quando 

tivermos uma entrevista de emprego por exemplo, se tivermos autocontrolo, seremos capazes de ter um muito 

melhor desempenho e controlar o nosso nervosismo e transformá-lo num entusiasmo controlado.  
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Autorregulação – Desafio de meditação  

3. O autocontrolo ajuda-o a construir relações mais fortes. Em estados emocionais elevados, as pessoas podem 

atacar e comportar-se de maneiras que não querem.  A investigação demonstrou que aqueles que conseguem 

demonstrar um elevado nível de autocontrole e conseguem aproveitar a empatia, são mais capazes de manter 

a harmonia nas suas relações, podendo manter, por exemplo, um bom ambiente de trabalho entre colegas; 

mais uma vez um aspeto chave para uma competência de empregabilidade a desenvolver.  

 

 

4)  MATERIAIS 

 
Este material é opcional para ajudar no processo de meditação: 
Almofada e tapete de yoga ou cadeira 
Música de Meditação 
 
 
Bloco de notas & esferográfica para utilizar como um diário reflexivo.  

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

A Meditação: 

1. Comece por ficar numa posição confortável sentada. Pode fechar os olhos se se sentir confortável ou 
manter os olhos abertos, mas focado nas mãos que descansam levemente no colo. 

2. Lentamente, repare na sua respiração com cada inspiração e expiração. Sinta cada respiração à medida 
que entra no nariz, viaja pelo seu corpo, e enche os pulmões. 

3. Agora, note onde o seu corpo toca o ambiente que o rodeia. Os seus pés no chão, as suas costas contra 
a cadeira ou sentado em uma posição de lótus numa almofada ou tapete de yoga.  Sinta cada parte do 
seu corpo e onde faz contacto. 

4. Quando se sentir relaxado e de mente clara, observe os pensamentos que lhe vêm à cabeça, respire e 
deixe-os ir.   

5. Foque-se novamente na sua respiração, respire 9 vezes o mais fundo que puder.  Quando reparar que 
um pensamento continua a voltar, olha diretamente para eles, veja de onde vem e qual é a 
preocupação por trás e deixe-o ir.     

6. Uma vez profundamente relaxado, visualize-se no seu emprego de sonho. Considere todos os detalhes 
do cenário – onde está, com quem está e o que está a acontecer. Torná-lo tão vívido como possível. 

7. Reflita sobre as emoções que este cenário invoca em si. O que acontece com o seu corpo? Que 
pensamentos está a ter? Que palavras dizem? 

8. Foque-se novamente na sua respiração e no seu corpo. Respire 3 vezes e abra os olhos quando se 
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Autorregulação – Desafio de meditação  

sentir pronto.  

É boa ideia manter notas cada vez que medita e rastreie os seus pensamentos e visualizações. É recomendado 
repetir esta meditação quantas vezes sentir que necessita, mas tente ser consistente e fazê-lo por pelo menos 
21 dias (uma vez por dia).  

 

6)  O QUE APRENDER 

Com a meditação regular aprenderemos a dar algum tempo a nós mesmos, aos nossos sentimentos, 

pensamentos e sonhos de uma forma consciente. Repeti-lo durante pelo menos 21 dias ensinar-nos-á a ser 

consistentes e persistentes com os nossos objetivos e a dar prioridade a nós próprios de tempos a tempos.  

Também nos permitirá conhecer-nos melhor e enfrentar as nossas preocupações e limitações e, com sorte, 

romper através deles e visualizar o que queremos alcançar e como. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Com. / Assertividade – Imagina um filme 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 
Esta ferramenta pretende utilizar a imaginação dos participantes para criar duas situações e discussões 

imaginativas diferentes utilizando as imagens da ficha de trabalho em anexo. 

Duração: 40 minutos 

 

 

2) OBJETIVOS DA FERRAMENTA  

 

- Treinar a comunicação eficaz ao expor um pedido  

- Utilizar a assertividade para expor uma resposta (Exemplo 1) e um pedido (Exemplo 2) 

 

 

 

3) RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

 

Esta ferramenta vai ajudar-nos a treinar os conceitos de comunicação que vimos no produto 1 sobre a 

comunicação e assertividade. 

 

 

4)  RECURSOS MATERIAIS 

 

Ficha de trabalho em anexo. 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA  

 

PASSO 1: - Explicar o objetivo da ferramenta e os conceitos de comunicação e assertividade  

PASSO 2: - Entregar aos participantes a ficha de trabalho em anexo 

PASSO 3: - Deixar “o filme” rolar 

PASSO 4: - Responder às seguintes questões: 

Qual das imagens reflete uma melhor comunicação? Porquê? O que lhe transmite a comunicação não-verbal? 

Em que imagem as pessoas utilizam uma comunicação assertiva? Porquê? 
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Com. / Assertividade – Imagina um filme 

6)  O QUE APRENDER 

 

As pessoas são muito imaginativas e é muito fácil imaginarmos situações diferentes antes de um estímulo.  

Dessa forma podemos utilizar essa imaginação para treinar as nossas competências de comunicação e 

assertividade.  

 

 

7)  MATERIAL EXTRA – LINKS  

 
Ficha de trabalho em anexo 

https://unsplash.com/@philcoffman  

https://unsplash.com/@mikejerskine 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/@philcoffman
https://unsplash.com/@mikejerskine
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Com. / Assertividade – Imagina um filme 

 

Ficha de trabalho 1 
 

 
https://unsplash.com/@mikejerskine 

 

 

 
https://unsplash.com/@philcoffman  

https://unsplash.com/@mikejerskine
https://unsplash.com/@philcoffman
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Com. / Assertividade – análise de respostas  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta pode ser realizada em grupo ou com apenas uma pessoa. Trata-se de pensar numa conversa 

que tivemos anteriormente e analisar como a nossa reação, as nossas respostas e os nossos argumentos foram 

em termos de assertividade 

Duração: 20 – 40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Ficar consciente do grau de assertividade  

- Tomar consciência da forma de comunicar  

               - Treinar comunicação mais assertiva  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A comunicação assertiva melhora as relações pessoais e profissionais, mas a teoria por si só não ajuda a 

integrar esta capacidade. É por isso que treinar com este tipo de ferramentas permite melhorar as nossas 

capacidades. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Ficha de trabalho  

- Esferográficas 
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Com. / Assertividade – análise de respostas  

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA  

 

PASSO 1 – Na secção fornecida na fiche de trabalho em anexo, escreva uma situação stressante que lhe tenha 

acontecido recentemente  

PASSO 2 –Identificar a sua forma de reagir e responder  

PASSO 3 – Preencher o questionário no anexo  

PASSO 4 – Substituir as suas respostas por respostas mais assertivas 

PASSO 5 – Analisar como o resultado teria alterado 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

- Dominar os impulsos  

- Comunicar respeitando os outros e a nós mesmos  

- Manter uma conversa descontraída e sem stress  

               - Manter em mente o aspeto win-win das conversas  

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Com. / Assertividade – análise de respostas  

Ficha de trabalho 1 

 

Descreva a situação: 

 

 

 

 

 

 

 

A SUA RESPOSTA / REAÇÕES RESPOSTA ASSERTIVA / REAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES: 
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Com./ Assertividade- Encenação 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Utilizaremos esta ferramenta para a prática das competências de comunicação e assertividade dos 

participantes. Utilizaremos casos diferentes como os exemplificados na ficha de trabalho em anexo. Podemos 

adaptar o exercício, dependendo da situação que enfrentarmos. 

Duração: 20 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Treinar a comunicação eficaz na exposição de um pedido  

- Utilizar a assertividade para exposição de uma resposta e de um pedido  

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta vai ajudar-nos a colocar em prática os conceitos de comunicação que vimos no primeiro 

produto do projeto em relação à comunicação e assertividade. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Ficha de trabalho em anexo. 
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Com./ Assertividade- Encenação 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA? 

 

PASSO 1: - Explicar o objetivo da ferramenta e os conceitos de comunicação e assertividade 

PASSO 2: - Entregar a ficha de trabalho em anexo aos participantes 

PASOS 3: - Começar a encenação 

PASSO 4: - Analisar o exercício e as capacidades de comunicação e assertividade dos participantes 

Se necessário dar dicas de como ser mais assertivo e coisas a ter em conta quando nos deparamos com 

situações complicadas como as das fichas de trabalho: 

• Ter uma comunicação honesta, clara e concisa 

• Ter em atenção a postura gestos e comportamentos da pessoa que nos está a ouvir 

• Saber ouvir e entender o outro 

• Assertividade é diferente de ser agressivo, é mostrar o seu ponto de vista mas respeitando o outro 

 

Exemplo de situação problemática, com solução (antes de aplicar a ficha de trabalho):  

São administrativos/as e o chefe deixa pilha de trabalho no último dia antes de férias e exige que seja entregue 

imediatamente (agressivo) – o que fazem?  - podem informar chefe que o trabalho será feito depois de voltar 

de férias.  

Encontrou o ponto certo entre a passividade (não ser assertivo o suficiente) e a agressividade (ser hostil ou 

rude). Assim consegue reivindicar os seus direitos ao mesmo tempo que reconhece a necessidade do seu chefe 

em ter o trabalho realizado. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Em muitas situações, a capacidade de comunicação é a única forma que temos para as resolver. Além disso, a 

assertividade é uma competência que pode fortalecer a nossa comunicação e ajudar-nos.  Uma boa 

comunicação, com um bom nível de assertividade fará a diferença na nossa vida pessoal e profissional diária. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

Comentado [HC1]: Adicionado para melhorar a 
ferramenta. Estava pouco ensinável. 
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Com./ Assertividade- Encenação 

Ficha de trabalho 1 

 

Exemplo 1: “Tenho um colega que me pede para terminar a tarefa que tem em mãos porque tem 

um encontro com a sua nova namorada. Isto significa que tenho de trabalhar mais uma hora e não 

quero fazê-lo.” 

 

Exemplo 2: Hoje tenho de ir a uma reunião com o tutor do meu filho na escola e tenho de pedir 

autorização ao meu chefe para sair antes de começar a trabalhar. Da última vez perguntei-lhe, ele 

concordou, mas depois descobriu que era mentira, mas desta vez é verdade. 
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Gestão de tempo – sem dor não há vitória 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A ideia é ter uma lista que mostre o que faz o trabalho ser doloroso para os candidatos a emprego, e depois 

fazer uma lista dos benefícios da procura de emprego. Isto vai motivar os candidatos a emprego concentrando 

o seu cérebro nas dificuldades e nos benefícios da procura de emprego imediata. 

Duração: 20-40 minutos. 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

1. Não adiar as coisas indefinidamente. 

2. Gestão do tempo olhando para os benefícios. 

3. Focar-se no que é fundamental e importante na procura de emprego e encontrar a motivação para fazê-lo. 

 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta pode ajudar a focar a mente em priorizar tarefas, evitar pensamentos negativos de modo a ver 

os positivos por trás da procura de emprego. 

 

4)  MATERIAIS 

 

Caneta, papel e tabela anexa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Gestão de tempo – sem dor não há vitória 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1: A tarefa centra-se em preencher uma tabela simples (ver anexo) onde numa coluna o candidato 

escreve uma lista do que torna doloroso o trabalho, e na coluna seguinte uma lista dos benefícios de procurar 

emprego. 

PASSO 2: Comparar a lista pode trazer grandes benefícios, superando os obstáculos e a dor da procura de 

emprego e focando-se nos benefícios adicionais que a procura de emprego trará. 

PASSO 3: O dinamizador reúne todas as respostas em duas colunas e explica de forma gráfica como os 

benefícios da procura de emprego são muito mais importantes do que a "dor" que está a ser produzida no 

processo. 

PASSO 4: Um tempo de discussão pode ajudar a tornar os candidatos a emprego mais focados no tempo bem 

gasto à procura do emprego desejado e em ter estratégias para o conseguir. 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Os candidatos a emprego aprendem que os benefícios de encontrar um emprego superam em muito a tarefa, 

por vezes dolorosa, do processo de procura de emprego. 

Concentrar no que é importante pode fazer com que a pessoa se desfoque da negatividade da dor para ver os 

aspetos positivos de encontrar o emprego que procuramos. A motivação vem do foco nos aspetos positivos do 

processo de procura de emprego. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

DOR BENEFÍCIOS 
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Gestão de tempo – ilha deserta 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A ideia-chave desta ferramenta é fazer com que os candidatos a emprego compreendam a necessidade de 

gestão do tempo imaginando que irão viajar para uma ilha deserta. Devem anotar todos os itens que precisam 

e querem levar consigo. 

Esta técnica de brainstorming pode ser utilizada para exemplificar como os candidatos a emprego podem 

planear tarefas que precisam de fazer todos os dias. 

Duração: Flexível, mas normalmente entre 25 - 40 minutos. 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA  

 

1. Ensinar competências de gestão de tempo são sempre um objetivo das atividades de gestão de tempo. 

Esta atividade centra-se especificamente no ensino de competências que ajudarão os candidatos a 

emprego a planear e trabalhar de forma eficiente. 

2. As atividades de gestão de tempo podem ensinar às pessoas a capacidade de priorizar. 

3. Esta atividade é ótima para aprender a atribuir tempo às diferentes tarefas. 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Algumas atividades de gestão de tempo podem ajudar os candidatos a emprego a fazer planos reais para como 

passar o seu tempo. Esta atividade não é apenas instrutiva, mas também pode ter uma aplicação prática. 

Atividades de gestão do tempo são comumente utilizadas em empresas ou outras organizações. No entanto, 

aprender competências de gestão do tempo pode ajudá-lo a melhorar o seu dia-a-dia, também. Se descobrir 

que está a perder muito tempo e a não atingir os seus objetivos, pode ter de passar algum tempo a 

desenvolver essas competências por si próprio. 

Um orientador pode ajudar os candidatos a emprego a entender melhor a natureza do tempo. Podem ajudá-los 

a aprender a definir prioridades para que possam trabalhar de forma mais eficiente para melhorar a sua vida. 

Se sente que está a desperdiçar a sua vida e incapaz de fazer algo para atingir os seus objetivos, poderá sentir-

se impotente ou mesmo deprimido. Se isso acontecer, falar com um orientador profissional poderá ajudá-lo a 

reaver a sua vida para construir o futuro que pretende. 
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Gestão de tempo – ilha deserta 

4)  MATERIAIS 

 

Houve um desastre e terá de deixar o continente e ir para uma ilha deserta para conseguir sobreviver. O acordo 

de viagem é rigoroso e só pode levar um número limitado de itens consigo. O tipo de itens que pode levar é 

atribuído aleatoriamente. 

Com base nos exemplos de itens por categoria (ver abaixo), escolha o que gostaria de levar consigo. Note que 

uma variedade de outros itens comumente utilizados também serão transferidos para a ilha para que possa 

utilizar os itens que selecionou. 

Exemplos de itens: 

• Pode levar três pessoas além dos seus amigos e família 

• Pode levar 3 objetos pessoais 

• Pode levar 3 alimentos. 

• Pode levar 3 filmes. 

• Pode levar 3 horas de músicas. 

• Pode levar 3 livros. 

• Pode levar 3 aparelhos. 

• Pode levar 3 ferramenta 
 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA  

 

PASSO 1: Divida o grupo, se for grande, ou faça todos os participantes trabalharem em conjunto. Diz-lhes para 

imaginarem que estão a fazer uma viagem para uma ilha deserta. O trabalho deles é escrever o que precisam e 

querem levar com eles.  

PASSO 2: Informe o grupo de que têm dois / três minutos para escrever o máximo de itens que puderem (ver 
categoria de exemplos de itens). Explique que obtêm pontos para cada item útil, mas nenhum ponto será 
deduzido para itens não essenciais. 

PASSO 3: Quando terminarem, explique-lhes que podem utilizar a mesma técnica de brainstorming para 
planear tarefas que precisam ou querem fazer todos os dias. 

PASSO 4: Resumir as respostas e explicar como trabalhar de forma eficiente, dar prioridade e atribuir tempo às 
tarefas pode ser feito de uma forma simples no processo diário de procura de emprego. 
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Gestão de tempo – ilha deserta 

6)  O QUE APRENDER 

 

O exercício da ilha deserta pode ajudar os candidatos a emprego na gestão do tempo, ao escrever, priorizar, 

assim trabalhando eficientemente durante a procura de emprego e atribuindo tempo às tarefas durante o dia. 

Gerir bem o tempo pode ajudá-lo na procura de emprego, mas também é uma competência necessária para a 

retenção do emprego e mesmo para a sua própria vida pessoal. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Gestão de tempo – Ladrões de tempo 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Ladrões de tempo são aquelas coisas que nos retiram tempo valioso.  Por vezes, os ladrões estão fora do nosso 

controlo, são-nos impostos por outros ou por circunstâncias inesperadas.  Os ladrões de tempo são muitas 

vezes autoinfligidos, pois permitem que o nosso valioso tempo seja roubado. Em todo o caso, é uma estratégia 

fundamental aprender a identificá-los e geri-los de modo a minimizar os danos. 

Enquanto orientadores de candidatos a emprego que trabalham para fortalecer as suas competências 

relacionadas com o tempo, podemos pedir-lhes primeiro que identifiquem o que veem como os seus próprios 

ladrões de tempo. 

Duração: Pares: 15 minutos. Em grupos: 30-40 minutos. 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

• Sensibilizar para a existência de estratégias de gestão de tempo  

• Identificar “desperdiçadores” de tempo externos  

• Examinar como gastam o seu tempo 

• Modelar a definição de prioridades  

• Organizar tarefas por categoria  

• Avaliar a importância de utilizar ferramentas de planeamento  

• Realizar atividades eficazmente  

• Agendar apropriadamente  

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTE COM A COMPETÊNCIA 

Frequentemente devemos perguntar-nos "O que é que um candidato a emprego realmente precisa?" ou "de 

que forma posso apoiar melhor um candidato a emprego?". 

Autocontrolo e gestão de tempo são competências basilares úteis para todos, principalmente candidatos a 

emprego. 

 

4)  MATERIAIS 

-Caneta, papel, reflexão e tabela anexa. 
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Gestão de tempo – Ladrões de tempo 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

PASSO1: Convidar a escrever (1ª coluna) as atividades realizadas de um dia escolhido aleatoriamente (incluam 

mesmo todas as atividades), bem como o tempo aproximado que dedicam (2ª coluna). 

PASSO 2: Na 3ª coluna, as atividades previamente planeadas e obrigatórias deverão ser marcadas. 

PASSO 3: Na 1ª coluna pode adicionar as atividades que foram escolhidas aleatoriamente nesse dia e que 

deveriam ter sido executadas e não foram realizadas por falta de tempo, bem como uma estimativa do tempo 

necessário. 

PASSO 4: São colocadas algumas questões de reflexão (consultar anexo) 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

- Compreender o que significa autocontrolo, e porque é importante, e como impacta a nossa vida 

diariamente  

- Fortalecer o autocontrolo ao longo do tempo  

- Compreender o controlo de impulsos e a força de vontade, e como parar e pensar antes de tomar 

uma decisão  

- Concluir tarefas e responsabilidades  
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Gestão de tempo – Ladrões de tempo 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

Tempo de reflexão: 

Utilize as seguintes questões (ou qualquer outra que possa ajudá-lo)  

- Consegue identificar os seus “ladrões de tempo”?  

- Qual é o mais comum na sua rotina?  

- O que pode fazer para melhorar o seu desempenho? 

- O que poderia fazer para eliminá-los ou reduzi-los? 

Tabela: 

Atividades Duração  Atividades planeadas e a realizar (por 

favor marque com um X) 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivação – Porquê, porque não 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA  

 

Esta ferramenta de aprendizagem pode ser utilizada individualmente, em pequenos ou grandes grupos. O 

dinamizador irá propor aos participantes que participem numa atividade sem lhes dar qualquer outra 

explicação. O objetivo é perceber que coisas motivaram aqueles que disseram "sim" e aqueles que disseram 

"não". 

Duração: 30 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

       -      Compreender o significado de motivação para diferentes pessoas 

- Sensibilizar para a utilização do “mecanismo de motivação” em diferentes situações 

- Compreender que nem todas as pessoas são motivadas pelos mesmos motivos – preste atenção às 

semelhanças e diferenças 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta de aprendizagem está relacionada com a competência para a motivação intrínseca que foi 

desenvolvida no primeiro produto do projeto.  

 

 

 

4)  RESOURCE MATERIALS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivação – Porquê, porque não 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1: o dinamizador pede ao grupo para participar em uma atividade sem dizer do que se trata  

PASSO 2: Esperar que todos se decidam. Preste atenção aos detalhes, reações, comportamentos, interesses, 

etc. 

PASSO 3: Perguntar a cada participante o que o fez juntar-se ao grupo sem saber a razão. Tome nota de todas 

as razões. 

PASSO 4: Analise todas as razões identificadas no grupo. Em seguida, preste atenção a todas as estratégias de 

motivação necessárias para esta ação. Qual foi a principal razão para a motivação “involuntária”?  

Ex: curiosidade, vontade de aprender algo novo, etc. 

 

 

6)  O QUE APRENDER  

 

- Compreender melhor as diversas condições das estratégias de motivação  

- Sensibilizar para os mecanismos que fazem com que os outros tomem decisões baseadas na motivação 

involuntária  

- Promover a capacidade de compreensão de como proceder a partir de uma abordagem motivacional 

em situações inesperadas 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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                 ----- 
 

 

Motivação – As minhas conquistas 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta pode ser utilizada individualmente ou em grupos. O dinamizador irá encorajar os participantes 

a pensar nas conquistas dos últimos 3, 6 ou 12 meses, como se sentiram para as alcançar e quais as 

competências que utilizaram e o que aprenderam com estas. 

Utilize a ficha de trabalho em anexo para realizar o exercício. 

Duração: 20-40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Motivar os participantes a rever as suas próprias conquistas  

- Tornarem-se mais conscientes sobre as competências, capacidades e potencial alcançados 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta proporcionará a oportunidade de desenvolver os conceitos aprendidos com base ons recursos 

desenvolvidos no primeiro produto do projeto. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

- Folhas brancas  

- Canetas 

 

 

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Motivação – As minhas conquistas 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1 – Entregar a ficha de trabalho em anexo 

PASSO 2 – Listar as suas conquistas  

PASSO 3 – Responder às questões do anexo  

PASSO 4 – Descrever a sua situação incluindo o maior número de detalhes possível  

PASSO 5 – Pensar em como adaptar as respostas às perguntas com o que sente atualmente. 

PASSO 6 – Conclusões e autorreflexão. 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Esta ferramenta dá a oportunidade participantes de se tornarem mais conscientes dos aspetos e das 

competências que utilizamos constantemente para alcançar as nossas conquistas.  

 

 

7)  EXTRA MATERIAL – LINKS 
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Motivação – As minhas conquistas 

Ficha de trabalho 

1) 

Conquistas 

anteriores 

Que competências 

utilizou? 

Que competências 

aprendeu / melhorou? 

Como se sentiu? 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

2) Descreva a sua situação atual: 

 

 

3) Como pode adaptar / aplicar as respostas das perguntas anteriores para se motivar?  
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                 ----- 
 

 

Motivação – Momento especial 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Nesta atividade os participantes têm de pensar num momento em que se sentiram especiais e motivados e 

depois descrevê-lo em detalhe. Para isso, pode responder a perguntas como: Onde viveu? Trabalhava onde 

e no quê? Descreva um bom dia na sua vida começando de manhã e terminando à noite? Que tipo de 

pessoas o/a rodeavam? 

 

Utilize a ficha de trabalho em anexo para realizar a atividade. 

Duração: 20-40 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

- Promover uma aprendizagem individualizada de situações já vividas  

- Promover automotivação e autoconfiança  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Esta ferramenta de aprendizagem está relacionada com a competência de auto-motivação desenvolvida no 

primeiro produto do projeto. Como resultado, será promovida a aprendizagem prática e melhorada a auto-

motivação. 

 

 

 

4)  RESOURCE MATERIALS 

 

- Ficha de trabalho 

- Canetas 
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                 ----- 
 

 

Motivação – Momento especial 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1 – Entregar a ficha de trabalho em anexo 

PASSO 2 – Relembrar um momento na vida em que estava realmente motivado 

PASSO 3 – Descrever a situação pensada na ficha de trabalho  

PASSO 4 – Responder às questões do anexo o mais detalhadamente possível  

PASSO 5 – Conclusões e autoreflexão. 

 

 

6)  O QUE APRENDER  

 

Esta ferramenta de aprendizagem ajudará os beneficiários a aprender como funcionam os próprios 

pensamentos e como estes podem ser utilizados para nos capacitarmos. Ajuda ainda a aprender a aproveitar 

experiências e atitudes anteriores e utilizá-las em outros momentos e situações de vida /  social / profissional / 

pessoal. 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Motivação – Momento especial 

Ficha de trabalho  

 

Situação: 

 

 

 

 

 

 

 

Questões Antes Agora 

O que mais o motivou no 

passado? 

  

O que aconteceu na sua vida 

que não acontece agora? 

  

O que não acontecia na sua 

vida e agora acontece? Como é 

que isto o afeta? 

  

Qual foi a razão que o fez ficar 

muito feliz?  

  

Isso mudou?   

Com que tipo de pessoas se 

rodeou na altura? 

  

Com que tipo de pessoas se 

rodeia agora? 

  

 

* Pode adicionar quaisquer questões que ajudem na análise. 
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                 ----- 
 

 

Res. Conflitos / Gestão agressividade – O jogo da ilha 
de sobrevivência de Gottman 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

O Jogo da Ilha de Sobrevivência de Gottman é uma atividade não formal e engraçada que ajuda os 

participantes a entender a importância da comunicação e encontrar compromissos na resolução de conflitos.  

O método Gottman é geralmente utilizado com casais, no entanto pode ser facilmente adaptado e utilizado de 

uma forma mais ampla, e no ambiente de trabalho. 

A inovação desta atividade é que o jogo de Gottman é bastante cuidadoso com a diversidade, pelo que é eficaz 

em todos os sectores raciais, sexuais, de orientação, económicos e culturais. 

Duração: 30 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Competências associadas com esta atividade: 

Gestão/resolução de conflitos 

Comunicação  

Empatia 

Negociação  

Assertividade  

Liderança  

Resolução de problemas  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 O Método Gottman foi desenvolvido para ajudar as pessoas a aumentar o seu respeito e comunicação, romper 

e resolver conflitos quando se sentem presos, criar compreensão entre pessoas/parceiros/colegas, e manter a 

discussão de conflito controlada. 

 

4)  MATERIAIS 

Folhas brancas e esferográfica 
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Res. Conflitos / Gestão agressividade – O jogo da ilha 
de sobrevivência de Gottman 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

Está encalhado numa ilha deserta e não há sinal de salvamento nos próximos 3 meses.  Isto significa que você 

precisará de abrigo na ilha, comida e bem-estar geral, etc. 

Individualmente, cada pessoa tem de decidir 10 itens-chave de uma lista de 20. 

• Tocha  

• Redes de pesca  

• Foguetes  

• Barco  

• Baterias  

• Corda 

• Fósforos 

• Cama de Rede  

• Telemóvel 

• Faca  

• 100 litros de água  

• 100 latas de comida enlatada  

• Spray de insetos 

• Kit Primeiros Socorros  

• 10 livros para ler  

• Instrumento musical à sua escolha  

• Fotografias dos entes queridos  

• Cobertores 

• Barco insuflável boat 

• Óculos de sol  

Uma vez escolhidos os 10 itens de cada participante, será solicitado que se mudem agrupem em pares. 

Os participantes partilharão os seus 10 itens-chave, mas a próxima tarefa é chegar a acordo sobre os 10 itens 

partilhados. 
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                 ----- 
 

 

Res. Conflitos / Gestão agressividade – O jogo da ilha 
de sobrevivência de Gottman 

 

Os participantes são então questionados sobre as seguintes questões: 

• Quão fácil foi concordar com o que levar para a ilha? 

• Sentiu-se ouvido/a e que a sua opinião foi valorizada? 

• Ouve algum ou alguns itens que o seu parceiro conseguiu convencê-lo/a a não levar?  

• Qual é a aprendizagem chave neste exercício?  

 

Os participantes são então convidados a partilhar feedback com o grupo  

 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Os participantes aprenderão o valor da comunicação e ouvirão as opiniões dos outros. Ser capaz de encontrar 

um acordo é uma competência importante na resolução de conflitos. 

De facto, uma competência importante a ser aprendida no trabalho e na vida é que não temos que concordar 

com tudo o que a outra pessoa diz, mas é importante estar aberto a ouvir a sua posição e opiniões, e tentar 

encontrar um acordo. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

“O Jogo Ilha da Sobrevivência de Gottman” por John Gottman.  
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Res. conflitos / gestão agressividade – conflito 
visto de perto 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 
É uma atividade que ajuda os participantes a refletir sobre a sua reação ao conflito, prestando atenção à sua 

linguagem corporal, bem como à sua distância do conflito.  

Tamanho do grupo: qualquer 
Duração: 5  a 10 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

- Os participantes refletirão sobre o seu comportamento e reação ao conflito  

- Refletir sobre como as reações podem afetar o curso do conflito  

- Promover a resolução de problemas  

- Promover a gestão de conflitos  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Esta atividade dará aos participantes a oportunidade de refletir sobre as suas próprias ações e 

comportamentos em relação a um conflito e à gestão da agressividade. 

Os candidatos a emprego terão a oportunidade de refletir sobre as suas ações e como essas ações e 

comportamentos podem afetar o seu trabalho. 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Espaço na sala para participantes e dinamizador se moverem, folhas brancas ou quadro branco / flip-chart, 

canetas 
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Res. conflitos / gestão agressividade – conflito 
visto de perto 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

Procedimento  
Ficar no centro da sala e anunciar o seguinte ao grupo: Eu sou um conflito. Considere como normalmente reage 
quando enfrenta um conflito pessoal. Posicione-se, em relação a mim, em qualquer lugar na sala de forma a 
que transmita a sua resposta inicial a um conflito. Preste atenção à sua linguagem corporal, bem como à sua 
distância do conflito. 
 
Dicas  
Realize esta atividade duas vezes — uma vez perto do início da formação e novamente no final — para obter 
uma imagem visual sobre as mudanças de posição como resultado de considerar o conflito de forma diferente. 
 
 
Questões para discussão 
 
1. Quais são as razões para estar onde está?  
2. Se onde está se traduz pela sua reação inicial, onde poderia ficar depois de ter algum tempo para pensar no 
conflito? 
3. Que coisas o/a fariam mudar de lugar?  
4. Como podem as nossas reações influenciar o curso do conflito?  

 

 

 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Os participantes estarão mais conscientes do seu comportamento em relação aos conflitos e poderão refletir 

sobre o mesmo.  

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

De “The Big Book of Conflict Resolution Games”. 
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Res. conflitos / gestão agressividade – ferramenta ABC 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A atividade do ABC tem como objetivo fazer com que os participantes reflitam sobre como é possível mudar o 

nosso comportamento mudando os nossos pensamentos e crenças através duma "Conversa interna positiva” 

De facto, ter pensamentos e crenças positivas levará a uma transformação do comportamento com resultados 

mais positivos. Portanto, se tivermos problemas de temperamento, a forma de pensarmos sobre uma situação 

determinará a forma como agimos ou respondemos a essa situação.  

Duração: 40 minutos  

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Esta atividade ajudará os participantes a: 

- Mudar a sua atitude  

- Estarem conscientes dos seus comportamentos e reações  

- Inspirar autorreflexão  

- Refletir sobre as consequências das suas ações 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMETNA COM A COMPETÊNCIA  

 

Os participantes terão a oportunidade de refletir sobre o seu comportamento e sobre as suas ações em relação 

a um evento específico das suas vidas. Terão a oportunidade de refletir sobre as suas ações e comportamentos 

e como essas ações poderão afetar o seu trabalho. 

Graças à importância do feedback e da autorreflexão sobre as suas próprias conquistas, as pessoas irão reforçar 

a sua gestão da agressividade e  

resolução de conflitos. 

 

4)  MATERIAIS 

Folhas brancas e esferográficas  

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 
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Res. conflitos / gestão agressividade – ferramenta ABC 

Informar os participantes que os estudos mostram que pensamentos e crenças afetam o comportamento. 
Explique que não há nada que façamos ou digamos que não seja pensado. Para mudarmos o nosso 
comportamento, precisamos de mudar os nossos pensamentos e crenças e uma forma de o fazer é através 
"Conversa Interna Positiva". 
 
Explicar que 
A = Antecedentes / evento de ativação, a acumulação de raiva. 
B = Comportamento (em inglês “Behaviour”). A perda do controlo de temperamento 
C = Consequências 
 
Pedir aos participantes para escreverem um incidente recente no qual perderam a calma. Devem ser 
encorajados a escrever o que fizeram, o que pensaram, o que sentiram e o que disseram, em detalhe. Quanto 
mais informação for registada, melhor conseguirão de analisar esta perda de controlo e identificar gatilhos 
(triggers) e padrões nas suas respostas cognitivas comportamentais. 
 
Pedir aos participantes para realizarem a ficha de trabalho e identificar os Pontos Stop (ver ficha de trabalho 
em anexo) onde poderiam ter-se comportado ou pensado de forma diferente (respostas cognitivas e 
comportamentais alternativas)  
Sob o título “Pontos Stop” dos exercício (ABC), peça-lhes que identifiquem e enunciem o que poderiam ter feito 
e pensado de forma diferente durante as fases Antecedentes e Comportamento  
 
Uma vez concluído este trabalho, pergunte-lhes se acreditam agora que o resultado teria sido diferente se 
pensassem e se comportassem de forma diferente. Pensamentos e crenças afetam o comportamento e, 
portanto, se pudermos mudar os nossos pensamentos e crenças, podemos mudar o nosso comportamento. 
Enquanto as pessoas às vezes dizem "Simplesmente aconteceu", "Eu não consegui controlar-me" etc, podemos, 
de facto, aprender a assumir o controlo compreendendo os nossos pensamentos e comportamentos e fazendo 
escolhas através de uma conversa interna positiva. 
 

DEBRIEFING:  
- O que é que isto o fez sentir? 
- Este exercício fê-lo refletir? 
- Este exercício permitiu trabalhar os seus comportamentos futuros? 

 

6)  O QUE APRENDER 

Os participantes podem melhorar a autorreflexão sobre as suas ações e descobrir como afetam as suas 

consequências e a forma como os outros as percebem. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

“Anger Management Workbook – to Address Anger Management”, julho 2010 
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Res. conflitos / gestão agressividade – ferramenta ABC 

Ficha de trabalho  

 

A tabela para os participantes participarem:  
 

 A, B + C PONTOS STOP 

Antecedente / 
evento de 
ativação  

  

Comportamento    

Consequência   

 
 

 
 
 
ANTECEDENTES/ EVENTO ATIVADOR 
Quando perdeu a calma? 
Onde é que aconteceu? 
Quem mais estava presente? 
O que levou a perder a calma? 
Como se sentiu exatamente? 
O que mais o irritou? 

 
COMPORTAMENTO 
O que fez exatamente?? 
O que disse ou o que a pessoa disse 
exatamente? 
No que estava a pensar? 
Como se sentiu? 

 
CONSEQUENCES 
Quais foram os efeitos das suas ações? 
Quais foram as consequências para si?  
Quais foram as consequências para os outros? 
Como gostaria que alguém o/a tivesse apoiado nesta situação?  
Como poderia ter mudado o resultado?  

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilidade pessoal – parceiro da responsabilidade 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Se deseja ser bem-sucedido no processo de procura de emprego, precisa de ter um parceiro da 

responsabilidade para ajudá-lo com os seus objetivos. Quando partilhas o teu progresso semanal com um 

amigo solidário, aumentas as hipóteses de atingires os teus objetivos até aos 75%. 

Duração: 20-40 minutos. 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

1. Tornar um amigo solidário o seu parceiro da responsabilidade 

2. Manter-se a par do seu progresso tendo alguém para ajudá-lo 

3. Aproveitar ao máximo o tempo à procura de emprego ao ter um parceiro para rever o seu progresso  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Partilhe o seu progresso semanal com o seu parceiro. Se falar a sério sobre alcançar os seus objetivos de 

encontrar um emprego e tornar o seu sonho realidade, encontre-se como um amigo (parceiro da 

responsabilidade) que o possa ajudar a rever o seu progresso. 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Papel, caneta, e uma lista de familares e amigos 
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Responsabilidade pessoal – parceiro da responsabilidade 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1: Com a ajuda de um técnico de orientação profissional, faça uma lista de pessoas em quem confia. 

PASSO 2: Tempo de discussão: quem pode ser o meu parceiro da responsabilidade na minha procura de 

emprego? 

PASSO 3: Tempo de decisão: escolha o seu parceiro da responsabilidade e certifique-se de que o seu papel é-

lhes explicado. 

 

 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Quem é o seu parceiro? Quem é que o vai apoiar, encorajar e motivar a continuar a fazer progressos para 

atingir o seu objetivo? 

O seu parceiro da responsabilidade não precisa ser alguém sábio ou alguém mais bem-sucedido do que você, 

pode ser qualquer um, desde que esteja disposto a apoiá-lo e a responsabilizá-lo pelo seu progresso. 

 

 

 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Responsabilidade pessoal – gráfico da responsabilidade 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

 

Esta ferramenta simples permite responsabilizar os candidatos a emprego pelas suas ações, ao tentar encontrar 

um novo emprego com sucesso. Escrever de um lado a hora e do outro a atividade que realizaram permite 

acompanhar o que fazem de forma visível. 

Duração : 20-40 minutos  

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

O objetivo do gráfico da responsabilidade é garantir que o candidato a emprego: 

1. Tem um gráfico onde seja visível ver as atividades realizadas todos os dias. 

2. Evite falta de ordem e procrastinação. 

3. Seja responsável pelo que faz ou não faz todos os dias. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

A competência prende-se com assumir a responsabilidade pelas suas ações. Olhar para trás, examinar e refletir 

através do gráfico da responsabilidade, ajudando os candidatos a emprego a mudar de atitude e também 

utilizar o seu tempo de forma melhor e mais eficaz. 

 

 

4)  MATERIAIS 

 

Só precisa de si mesmo, de uma caneta e de um pedaço de papel ou de post-its.  

(Gráfico da responsabilidade – ver anexo). 
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Responsabilidade pessoal – gráfico da responsabilidade 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

PASSO 1: Anote as horas do dia que normalmente passa à procura de emprego. 

PASSO 2: Escreva o que fez em cada hora. Pense como passou cada hora e depois escreva o que fez. 

PASSO 3: Arranque a página do bloco de notas e dê uma boa olhadela. Segure-o. Olhe para ele. Neste 

momento, está literalmente a responsabilizar-se. 

PASSO 4: Marque todos os momentos em que desperdiçou tempo. Pergunte a si mesmo: porque perdi tempo 

ali? Esta é a questão mais importante: porquê? 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Force-se a enfrentar os seus erros. Olhe para o tempo que desperdiçou. Para as coisas que não fez. 

Faça este exercício durante uma semana. Mesmo depois de 7 dias, vai reparar que dar as mesmas desculpas 

quando perguntar "Porquê?" é cansativo. 

Mas pode mudá-las. Eliminá-las. Torne-se tão cansado delas que eventualmente irá deixá-las ir 

 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

TEMPO ATIVIDADE 

  

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Responsabilidade pessoal – o jogo do julgamento 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA  

 

A culpa mata a responsabilidade. Os candidatos a emprego perpetuam um ciclo de culpas ou encontram um 
exemplo de responsabilidade que as pessoas à sua volta podem imitar. Quando as coisas correm mal, a maioria 
das pessoas sente a necessidade de se defender e desviar a culpa para outro lugar. Qual é a reação natural 
quando alguém se sente culpado? Resposta: torna-se defensivo e culpar alguém ou outra coisa. Ninguém se 
atreverá a assumir a responsabilidade pelos maus resultados e assim o ciclo de culpa continua. 

Os candidatos a emprego podem encurtar o jogo da culpa na sua organização quando param de apontar o 
dedo aos outros e às suas circunstâncias e passam a olhar-se ao espelho e a criar uma solução.  

Duração: 20-40 minutos 

 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

 

1. Olhar para a forma como culpamos as circunstâncias e tentarmos reconhecer que podemos encontrar 

soluções olhando para a forma como operamos (olhar-se ao espelho).  

2. Mostrar como a responsabilidade pessoal decorre de si mesmo e não deixar que as circunstâncias conduzam 

a forma como podemos resolver a nossa situação.  

3. Projetar uma solução é fundamental para fazer progressos na procura de emprego. Concentre-se em 

soluções, não em problemas. 

 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

 

Veja problemas como oportunidades de aprendizagem. Quando um problema não é compreendido, não pode 

haver melhorias nem soluções. Estamos todos a aprender a fazer o nosso trabalho, a encontrar melhores 

soluções para as nossas circunstâncias, e aprendemos melhor com os nossos erros.  
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Responsabilidade pessoal – o jogo do julgamento 

4)  MATERIAIS 

 

A aplicação da ferramenta pode ser feita tendo uma simples tabela de 3 colunas e mantendo uma discussão 

aberta para encontrar soluções. (Ver anexo). 

 

 

 

 

 

5)  COMO APLICAR A COMPETÊNCIA 

 

Há três passos fundamentais a analisar que se podem centrar em diferentes aspetos da procura de emprego. 

Pode-se realizar um brainstorming primeiro e depois passar pelos 3 passos. Escolher um ou dois aspetos pode 

ser suficiente para completar a tarefa. Os tópicos podem variar: falta de conhecimento, falta de qualificações 

suficientes, ambiente, mercado de trabalho atual, indústria, etc. 

PASSO 1: Não culpar – olhe para o tema e largue as típicas desculpas de um candidato de emprego que aponta 

o dedo aos outros. 

PASSO 2: Olhar-se ao espelho– reflexão sobre como a questão ou o tópico pode ser superado olhando para a 

sua própria situação. Quando reconhecemos como contribuímos para os nossos problemas, somos como um 

detetive à procura de pistas para determinar todos os fatores que levaram à nossa situação atual. Pedir 

feedback regularmente é como entrevistar testemunhas. Solicitar regularmente feedback e aceitá-lo com 

gratidão é fundamental para desenvolver responsabilidade pessoal. Conhecimento é poder, especialmente 

quando se trata de melhorar a sua situação atual. O feedback não pode magoar, só pode ajudar, por isso deve 

ser tratado como o dom que é quando se recebe. 

PASSO 3: Projetar uma solução - os candidatos a emprego que solicitam feedback e reconhecem a sua parte 

nos problemas já estão a meio caminho da solução. Se fazem parte do sistema em que foi descoberto um 

problema, as suas ações provavelmente contribuíram para o problema. 
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Responsabilidade pessoal – o jogo do julgamento 

 

6)  O QUE APRENDER 

 

Os candidatos a emprego podem aprender a concentrar-se a encontrar uma solução para a sua situação e 

circunstâncias, sem culpar os outros e o ambiente externo. 

O processo de não culpar, olhar para o espelho e arranjar uma solução podem ser passos simples para se 

autorefletir sobre as circunstâncias atuais e encontrar um ponto de viragem nas atitudes em relação ao 

emprego na procura de emprego 

 

 

 

 

7)  EXTRA MATERIAL - LINKS 

 

BARREIRAS OLHAR-SE AO ESPELHO (SOLUÇÃO) AÇÕES 
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Responsabilidade pessoal – o jogo do julgamento 

Do not blame  Look in the mirror (solution) Engineer the solution 

Crises no jobs  Thinking positive  Look at examples of those who 
did it 

Age bracket  Senior - I have experience; more than others → 
salary can be an issue 
Young - You can develop yourself  

Join employment programmes, 
focus on your experience and 
what would you like to do 

Too much 
competition in the 
market  

Focus on the skill that makes the difference; look 
for a job that demands this skill → focus on 
herself/himself/best application possible 

Widen the search; take the time 
to do the CV and highlight those 
skills 

Job too 
demanding  

Trial period; be realistic;opportunity to develop 
himself/herself 

Job shadowing;  

Everyone is losing 
the job  

Can't make an assumption; finding examples is 
good;  

Stop watching the news! Reality 
check 

Too old - too 
young 

Not an obstacle when we want to do something; 
we can learn;  

Not mention the age in the CV; 
do not focus on the age as an 
obstacle 

Losing motivation  Take a break; change the activity; look at things in 
a different way; routine; discover the passion → 
study or find something different 

Looking for help → advise; you 
can build on that ‘you already 
made progress’ 

Interview was 
rigged  

Think differently  
 

No experience  If you do not start you will never gain experience 
 

Background does 
not fit  

Find yourself to adapt;  
 

Commuting issues Financial benefits → think about other benefits 
and long-term; etc 

 

No time to write a 
CV 

It is about managing the time; prioritize 
 

Job does not pay 
enough  

Look at the big picture 
 

Job allowance is 
high  

It is not eternal; progressing; etc; think about the 
future; etc 

 

 

Comentado [HC1]: Teste feito no STT  
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Stress Tolerance – FAI  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

FAI significa Foco, Ação e Inspiração. Através desta ferramenta, os participantes poderão prever como serão 

assim que atingirem o seu objetivo e, portanto: 

- Concentrar-se no que realmente querem  

- Agir perante as ações pertinentes de forma a alcançar o objetivo 

- Sentir-se inspirado, longe do que faz sentir stressados  

Tempo necessário: 30 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Identificação das verdadeiras convicções do participante de modo a deixar as limitações mentais para trás e 

ficar longe de padrões stressantes. 

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Por vezes, estabelecemos limitações que condicionam o nosso dia-a-dia, funcionam como um filtro através do 

qual criamos, interpretamos e interagimos com a realidade. Quando dizemos: "A vida é difícil", "Sou muito 

velho para encontrar um emprego", "Não tenho a qualificação para me candidatar a um cargo" estamos 

inconscientemente a usar limitações gerais que condicionam as nossas possibilidades de sucesso e aumentam o 

nosso stress. Se conseguirmos identificar as limitações, será mais fácil definir objetivos claros e encontrar um 

caminho a seguir, sendo capaz de gerir o stress. 

 

 

 

4)  MATERIAIS 

Folhas e esferográficas 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

 

A visualização é certamente útil em termos de definir um trajeto para onde queremos ir e como alcançar os 

nossos objetivos. Para clarificar os objetivos específicos de encontrar um emprego, os candidatos a emprego 

terão de refletir e responder às seguintes questões: 
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Stress Tolerance – FAI  

Questão Resposta 

 

Como vai ser quando atingir o seu objetivo? 

 

O que pode fazer quando o alcançar?? 
 

Como é que a sua vida vai mudar? 
 

Que pessoas terá à sua volta? 
 

Que tipo de objetos terá?  
 

Que pensamentos terá?  
 

Que emoções? 
 

Quem ficará feliz com o seu novo estatuto?  
 

Quem o reavaliará?  
 

 

 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Com esta ferramenta, os candidatos a emprego poderão parar um momento num contexto stressante, 

distanciarem-se, refletirem como será a sua situação quando atingirem o seu objetivo profissional, e traçarem 

um trajeto para atingir esse objetivo. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Tolerância à frustração  –  pôr mãos à obra  

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Ferramenta parte do Método GDT ou “Get Things Done” (“Pôr mãos à obra”) de David Allen.  

Metodologia GDT é uma metodologia que assenta na ideia de remover da mente tarefas e projetos planeados, 

gravando-os externamente e, em seguida, dividindo-os em ações realizáveis com um prazo. Isto permite que a 

atenção esteja focada em como agir / tomar medidas em relação às tarefas, em vez de simplesmente recordá-

las e stressar ou ficar frustrado com o pensamento sobre elas. 

Pode ser realizado individualmente. 

Duração: 10-20 minutos 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

Organizar-se e reduzir o stress através de uma técnica simples: 

• Identificar as tarefas que um indivíduo tem de realizar 

• Visualizar o resultado desejado 

• Organizar os passos 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Ao utilizar uma quantidade curta mas eficaz de tempo para analisar uma grande tarefa que precisamos realizar, 
e depois, quebrar a tarefa global em passos mais pequenos, esta ferramenta ajudará os participantes a 
melhorar a sua tolerância ao stress. 

 

4)  MATERIAIS 

a) Folhas  

b) Esferográficas 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

a) Escolher um ambiente relaxado 

b) Responder às seguintes questões 

1. Que tarefas tenho para fazer? 

2. Qual é o resultado satisfatório que quero alcançar?  

3. Qual é a ação imediata para avançar?  

c) Organizar as suas respostas em 3 passos, como na imagem 
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Tolerância à frustração  –  pôr mãos à obra  

 

Objetivo (o que tenho de fazer?) 1º passo (ação imediata) Resultado esperado (resultado 

satisfatório que pretendo alcançar) 

Ir de férias em Agosto Ver de voos na internet Ir para o Havai 

Candidatar-me à posição X numa 

nova empresa 

Atualizar o meu CV Enviar a candidatura para a 

posição X 
 

 

 

6)  O QUE APRENDER 

Através desta simples tarefa, aprenderemos a racionalizar tarefas e a decompô-las em pequenos passos 

acessíveis, o que nos impedirá de stress e nos ajudará a geri-las quando aparecer 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Tolerância à frustração  –  pôr mãos à obra  

 

Objetivo (o que tenho de fazer?) 1º passo (ação imediata) Resultado esperado (resultado 

satisfatório que pretendo alcançar) 
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Tomada decisão / trabalho em quipa 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Nome: Escolha o emprego  

Duração: 20-30 minutos 

Esta ferramenta vai ajudar-nos a tomar a melhor decisão numa situação que temos de escolher entre duas 

opções e ambas têm partes boas e más.    
 

 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

- Treinar e melhorar o processo de tomada de decisão  

 

 

3)  RELAÇÃO DA FERREMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Agora sabemos como podemos melhorar as nossas competências transversais através da formação. Para isso 

temos de pôr em prática toda a nossa aprendizagem teórica. 

 

 

4)  MATERIAIS 

- Descrição da situação (ANEXO 1) 

- Questionário (ANEXO 1) 

 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

PASSO 1: Leia atentamente a situação (ANEXO 1) 

PASSO 2: Responda à questão do inquérito (ANEXO 1) e adicione qualquer outra questão que possa ajudar na 

tomada de decisão 

PASSO 3: Comente a decisão  

PASSO 4: O que poderia ser a consequência (o resultado) da decisão 
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Tomada decisão / trabalho em quipa 

6)  O QUE APRENDER 

- Assunção da responsabilidade da decisão  

- Aprenda e treine o processo de tomada de decisão  

- Antecipar e analisar possíveis consequências  

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 

ANEXO 1   
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Tomada decisão / trabalho em quipa 

 

A) SITUAÇÃO: 

O seu antigo chefe liga-lhe e diz-lhe que a situação na empresa mudou e querem que volte à 

mesma posição, mas com um melhor salário. É uma boa notícia, embora o ambiente de trabalho 

entre os colegas não tenha sido o melhor e as tarefas foram muito stressantes. 

No mesmo dia recebe outra chamada a confirmar que foi selecionado para uma posição que 

o deixa entusiasmado. O salário é o mesmo que tinha no seu trabalho anterior, embora lhe dessem 

um extra para as despesas com o gasóleo, pois ficaria a 50 km da sua casa. O seu melhor amigo, que 

trabalha lá, fala muito das pessoas e chefes daquela empresa. Parece muito feliz. 

Tem de comunicar a sua decisão nesse mesmo dia, à tarde. 

 

 

B) QUESTIONÁRIO: 

o Quais são os prós e contras da primeira situação? 

o E da segunda situação?  

o O que o deixa mais entusiasmado na primeira oferta?  

o E na segunda situação? 

o Quais são os prós que mais lhe agradam?  

o Quais são os contras que menos lhe agradam?  

o Os prós superam os contras na primera situação?  

o E na segunda situação?  

o Qual vai ser a sua decisão?  

 

 



 

 

SKILL 1 – COMPLEX PROBLEM SOLVING 

                 ----- 
 

 

Tomada decisão/  Trabalho em equipa 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

Chamaremos essa atividade de “Atividade 3x3x5”. 

É uma atividade que se desenvolve com o objetivo de promover o trabalho em equipa e melhorar a tomada de 

decisões. Ao mesmo tempo, é muito útil para criação de novas ideias de forma criativa. Pode ser desenvolvida 

em pequenos grupos de 3, 6, 9, etc. pessoas e tem uma duração de 30 a 40 minutos. 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

- Promover o trabalho em equipa 

- Promover o processo de tomada de decisão  

- Promover a criatividade no processo de tomada de decisão 

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA 

Esta ferramenta oferece a possibilidade de treinar a tomada de decisão e ao mesmo tempo apoia a 

colaboração dentro da equipa. 

 

4)  MATERIAIS 

- Cartões com a descrição de diferentes situações/problemas 

- Canetas  

- Folhas brancas 

 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

Passo 1: Dividir os participantes em grupos de pelo menos 2 pessoas 

Passo 2: Dê a cada grupo um cartaz com a descrição de uma situação/problema 

Passo 3: Dê a cada participante uma folha e uma caneta 

Passo 4: cada participante tem 5 minutos para escrever 3 ideias sobre como resolver a situação/problema. 
Depois, os cartões são trocados dentro do grupo e anotam outras 3 ideias diferentes. No caso de um grupo de 
2 pessoas, após 10 minutos terão 6 ideias em cada folha. Em grupos de 3 pessoas, terão 18 ideias em cada 
folha e assim por diante. 

Passo 5: discutir as ideias delineadas e decidir qual é a melhor solução em cada caso. 
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Tomada decisão/  Trabalho em equipa 

6)  O QUE APRENDER 

Os participantes aprenderão a colaborar, a defender as suas ideias, que a solução para o problema que 

preocupa todos é mais fácil de encontrar se for em conjunto (a importância do trabalho em equipa) e que, 

quando confrontados com um problema, é necessário tomar uma decisão. 

 

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 
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Decision Making / Teamwork 
? 

1)  DESCRIÇÃO DA FERRAMENTA 

“Ilha dos sobreviventes” 

O mundo está a passar por uma invasão que pode acabar com a espécie humana. Na tentativa de garantir a 

nossa continuidade, x pessoas são escolhidas para viver numa ilha distante até que tudo passe: um físico, um 

historiador, um professor, um padre, um atleta, um médico e um músico. Durante a viagem há uma 

tempestade e para chegar à ilha eles têm de aliviar o peso do barco, por isso eles têm que mandar um dos 

membros ao mar. 

Duração: 30 – 40 minutos 

 

2)  OBJETIVOS DA FERRAMENTA 

- Observar a colaboração entre os participantes (trabalho em equipa)  

- Observar e melhorar o processo de tomada de decisão  

 

3)  RELAÇÃO DA FERRAMENTA COM A COMPETÊNCIA  

This tool offers the possibility to train decision-making skills and at the same time supports collaboration within 

the team.  

 

4)  MATERIAIS 

- Cardboards with the description of the situation 

- Cardboards with the roll of each participant 

5)  COMO APLICAR A FERRAMENTA 

Para aplicar a ferramenta, temos de considerar o seguinte: 

- os participantes serão os únicos sobreviventes  

- vão ser responsáveis por garantir a continuidade da espécie humana  

- a decisão sobre quem deixa o barco tem de ser unânime  

- ninguém pode deixar o barco de sua própria livre vontade  

- todos devem argumentar porque devem continuar a viver  

 

Aplicação da ferramenta: 

Passo 1: Expor a situação 
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Decision Making / Teamwork 
? 

 

 

 

 

 

Passo 2: Atribuir um papel a cada participante 

Passo 3: Iniciar o processo de tomada de decisão 

Passo 4: Analise o processo com todos os participantes e verifique com eles o que aprenderam com esta 
ferramenta. Como se sente o ator que teve de sair do barco? E as pessoas que tiveram de tomar a decisão? 

6)  O QUE APRENDER 

Ao utilizarmos esta ferramenta, pretendemos analisar o processo de tomada de decisão e a capacidade de 

colaboração dos participantes e, ao mesmo tempo, podemos avaliar a empatia, assertividade e qualidades de 

liderança de cada um.  

7)  MATERIAL EXTRA - LINKS 

 


