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O Centro de Massinga encoraja os outros a copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos desta 
série de manuais, para irem ao encontro das necessidades 
locais, contanto que os elementos reproduzidos sejam 
distribuídos gratuitamente ou ao seu custo de produção e 
não com fins lucrativos. O Centro de Massinga solicita 
exemplares de quaisquer materiais nos quais tenha sido 
utilizado algum conteúdo proveniente desta série.

Qualquer organização ou pessoa que quiser copiar, 
reproduzir, traduzir ou adaptar quaisquer elementos dos 
manuais (ou todos eles) para fins comerciais, tem que 
obter primeiro a permissão por escrito do CFS-Massinga.

O CFS-Massinga envidou todo esforço para encontrar os 
detentores dos direitos autorais do material previamente 
editado que aparece nestes manuais. Caso algum deles 
tenha sido omitido inadvertidamente, o Centro de 
Massinga terá muito prazer em tomar sem demora as 
devidas providências.

Com a sua ajuda, esta série poderá ser melhorado. Queira 
remeter quaisquer comentários, críticas ou sugestões para 
o seguinte endereço:

Centro de Formação em Saúde de Massinga
Avenida das FPLM, C.P. 7
Massinga, Província de Inhambane, Moçambique
e-mail: cfcontinuamass@teledata.mz  ou,
thrp.program@usask.ca
Telefone: +258-293-71024
Visite o nosso site de Internet: www.thrp.usask.ca/

Nota dos tradutores

A maior parte desta obra foi redigida originalmente em 
inglês e posteriormente traduzida para português. Para 
propósitos de eficiência, foram empregues substantivos e 
pronomes na sua forma masculina para indicar as pessoas 
genericamente, ou para abranger os dois géneros (ou seja, 
“um trabalhador de saúde” podia referir-se tanto a um 
homem como a uma mulher; “os trabalhadores de saúde” 
ou “eles” podiam abranger uma mistura de homens e 
mulheres). Contudo, promovemos vigorosamente a 
igualdade de género, e lamentamos que esta forma de 
simplificação, por mais necessária que seja num trabalho 
desta envergadura, corre o risco de excluir implicitamente 
as pessoas de sexo feminino. Todo comentário a este 
respeito é bem-vindo.

Ficha Técnica

Título Facilitação: Encorajar a Aprendizagem Activa e Integrada.
Uma série de manuais para professores em saúde.
Manual 3: Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

Autor Centro de Formação em Saúde – Massinga

Tradutor  Ken Hansen e Olívia Mariquele

Editora 

Capa e Maquetização João O. B. Athayde e Melo

Nº de Registo 

Impressão  

Tiragem 

Data de Impressão 2009

© CFS-Massinga 2009. Todos os direitos reservados.



Índice

Agradecimentos
Apresentação
Metodologia do CFS-Massinga
Em que aspecto estes manuais são úteis para mim?
Informações imprescindíveis para os facilitadores

Manual 1 Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

Objectivo de Aprendizagem 1 Ponderar como é que a 
aprendizagem acontece nos adultos.

Sessão 1  Dar o pontapé de saída
Sessão 2  A aprendizagem activa e integrada constitui o objectivo
Sessão 3  Lições acerca dos formandos adultos
Sessão 4  As capacidades dum formando
Sessão 5  Controlar a aprendizagem realizada até aqui

Objectivo de Aprendizagem 2 Analisar o processo de 
aprendizagem dos adultos, relativamente às metodologias opostas de 
ensino.

Sessão 1  O processo de aprendizagem
Sessão 2  Uma metodologia centrada no formando
Sessão 3  A abordagem à aprendizagem de transmissão de 
conhecimento

Objectivo de Aprendizagem 3 Focalizar a aprendizagem baseada 
na experiência que promove a mudança.

Sessão 1  Valorizar as experiências do próprio formando
Sessão 2  Análise do ensino/aprendizagem
Sessão 3  Avaliação da aprendizagem

Manual 2 Introduzir a “Arte” de Facilitação

Objectivo de Aprendizagem 1 Examinar o papel dos pequenos 
grupos na aprendizagem e acção participativas.

Sessão 1  As nossas próprias experiências em grupos
Sessão 2  Grupos para a aprendizagem e para a acção
Sessão 3  Como é que os grupos funcionam
Sessão 4  Processos grupais saudáveis

Objectivo de Aprendizagem 2 Identificar os elementos 
fundamentais da facilitação eficaz dos grupos.

Sessão 1  Facilitação: O que significa e como é praticada

1manua
l

2manua
l



Sessão 2  Papéis e qualidades de um facilitador eficaz
Sessão 3  A facilitação em situações problemáticas
Sessão 4  Reflexão, avaliação e comemoração

Manual 3 Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

Objectivo de Aprendizagem 1 Facilitar actividades participativas 
que têm uma finalidade específica de aprendizagem.

Sessão 1  Para “despertar” e incutir energia num grupo
Sessão 2  Conhecerem-se uns aos outros
Sessão 3  Desenvolver relacionamentos
Sessão 4  Realizar uma tempestade de ideias com uso de boas 
perguntas
Sessão 5  Estimular a forma criativa de pensar
Sessão 6  Examinar uma questão
Sessão 7  Avaliar o progresso havido

Objectivo de Aprendizagem 2 Examinar materiais educacionais 
que contribuem para a aprendizagem activa.

Sessão 1  Códigos para estimular os debates
Sessão 2  Textos de Apoio aos Participantes
Sessão 3  Actividades pormenorizadas de aprendizagem
Sessão 4  Recursos para o Facilitador
Sessão 5  Avaliação do progresso

Objectivo de Aprendizagem 3 Projectar e facilitar um workshop 
com uso de uma metodologia de aprendizagem activa e integrada.

Sessão 1  Planos de aula
Sessão 2  Elaboração dos recursos
Sessão 3  Implementação dos planos de aula
Sessão 4  Reflexão sobre a nossa aprendizagem e a série de manuais

Actividades de Aprendizagem
Tenho uma carta para… (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Números (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 1)
Algo acerca da minha pessoa (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
A árvore da vida (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 2)
Deturpações da comunicação (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Cadeiras (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Caminhada da confiança (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Realização de uma tempestade de ideias (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 

4)
Este banco é o quê? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Escolher o sexo do seu bebé (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
Avaliação do estado de espírito dum grupo (Manual 3, Objectivo 1, 

Sessão 7)
Uma leitura útil é… (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 2 e 3)

3manua
l



Avaliação das nossas sessões (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5)
Avaliação de novo do estado de espírito (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)

Slides
Mulher numa mala (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 3)
Códigos visuais (Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 4)

Textos de Apoio aos Participantes
A arte da pergunta (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 4)
Igualdade de género e o poder (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 6)
O que são os códigos? (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 7; Manual 3, Objectivo 

2, Sessões 1 e 4)
Uma Actividade de Aprendizagem fica suficientemente descrita 

quando… (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 3; Manual 3, Objectivo 3, 
Sessão 2)

Planos de aula (Manual 3, Objectivo 2, Sessão 5; Manual 3, Objectivo 3, 
Sessão 1)

Realizar o Resultado de Aprendizagem (Manual 3, Objectivo 3, Sessões 1 
e 3)

Pós-teste (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 4)
Eventos de formação: Guião de realização (Manual 3, Objectivo 3, 

Sessão 4)

Recursos para o Facilitador
Reflectir sobre uma determinada actividade (Manual 3, Objectivo 1, 

Sessão 2; Manual 3, Objectivo 2, Sessão 4)
Provocar os participantes (Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Focalizar a forma de pensar dos formandos (Manual 3, Objectivo 2, 

Sessões 1 e 4)
Ajudar com o TPC (Manual 3, Objectivo 3, Sessão 1)

Bibliografia

Anexo I: Lista exaustiva do conteúdo da série



�

CFS - Massinga

Agradecimentos

• Direcção de Recursos Humanos – Departamento deDirecção de Recursos Humanos – Departamento de 
Formação (DRH-DF), Ministério da Saúde (MISAU), 
Moçambique 

• Centro de Formação em Saúde de Massinga, Província deCentro de Formação em Saúde de Massinga, Província de 
Inhambane (CFS-M) – professores e pessoal

• Universidade de Saskatchewan, Training for Health Renewal 
Program (THRP)

• Ag�ncia Canadiana de Desenvolvimento InternacionalAg�ncia Canadiana de Desenvolvimento Internacional 
(CIDA/ACDI)

• Direcção Provincial da Saúde de Inhambane (DPSI)Direcção Provincial da Saúde de Inhambane (DPSI)
• F�rum MulherF�rum Mulher
• EscritoresEscritores
• RedactoresRedactores
• TradutoresTradutores
•	 ��������� �����������������	��������
• Os autores e editoras que concederam a permissão deOs autores e editoras que concederam a permissão de 

adaptar ou reproduzir material previamente editado



�

Apresentação
A facilitação – porquê?
Os trabalhadores de saúde recebem experiências 
de ensino/aprendizagem durante a sua formação 
antes da admissão, para prepararem-se para as 
suas carreiras, e a seguir mantêm-se motivados 
e actualizados pela sua própria iniciativa e 
através da formação contínua (conforme a 
disponibilidade). O ensino e aprendizagem 
que sejam agradáveis e estimulantes, 
produzem trabalhadores de saúde 
que rendem bem nas suas funções 
e tratam o público com respeito e 
destreza. Por outro lado, o ensino e 
aprendizagem que sejam didácticos 
(de simples transmissão de infor-
mação) e críticos (negativamente), 
resultarão em trabalhadores de 
saúde que tratem os seus pacientes 
da mesma maneira. Isto suscita 
preocupação no sistema de 
cuidados de saúde.

Nesta série de manuais, apresen-
tamos um raciocínio para o engajamento 
dos adultos na aprendizagem activa e 
integrada que produz novas percepções 
e reforça a motivação. O resultado 
pretendido é um desempenho de alta 
qualidade e carinhoso como trabalhado-
res de saúde. A abordagem educacional 
é propositadamente “indutiva”. Isto 
significa que o processo de aprendizagem 
é propulsionado por oportunidades para a expe-
riência e a descoberta, que sejam depois ligadas 
à teoria. A verdadeira aprendizagem acontece 
pela alternação entre a prática e a teoria (isto é, 
pelo práxis).

Esta série apresenta uma pedagogia que liga 
a formação baseada nas competências com a 
formação baseada no carácter. O resultado é a 
aprendizagem integrada, na qual a cabeça, o 
coração e as mãos ficam todos eles afectados.

i Quando uma pessoa estiver deveras a 
aprender, ela ou ele obtém mais que apenas 
a nova percepção. A experiência abrange 
a aplicação de conhecimentos e habilida-

des em práticas compassivas.

“Com base nas competências” 
significa para nós a combinação 
de conhecimentos e habilidades a 
fim de executar bem determinadas 
tarefas.

“Com base no carácter” significa 
para nós as qualidades do co-
ração que são manifestadas na 
forma de cuidado, compromisso, 

respeito, amor e coragem para 
pensar e agir de outra forma.

A arte de “facilitação” estimula os 
formandos a “sentirem” assim como a 
“saberem” e a “fazerem”. Ela motiva os 
formandos a assumirem a responsabili-
dade pela sua própria aprendizagem e a 
ficarem entusiasmados pelo processo.

O foco de ensino-aprendizagem está tanto no 
processo como no conteúdo, sendo o papel do 
facilitador o de orientar o grupo rumo a um 
destino específico que pode eventualmente con-
sistir em novos conhecimentos, uma habilidade 
melhorada e uma atitude mais desejável.

i Desenho e conceito tirado de Hunter, Bailey e Taylor, Handling groups in action: The use of distinctions in 
facilitation, pág. 13, com a permissão da editora.
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O propósito desta série é de preparar os 
professores de saúde para tornar-se melhores 
facilitadores da aprendizagem. Ela promove 
uma abordagem à facilitação de “formação 
de formadores”, sendo caracterizada pela 
aprendizagem indutiva, baseada na experiência 
e na descoberta, sensível ao género, activa e in-
tegrada. Depois que os participantes desta série 
tenham sido preparados como bons facilitadores, 
os seus grupos alvo pretendidos serão outros 
professores, trabalhadores de saúde, estudantes e 
comunidades. O cenário para a formação destes 
grupos podia ser o da formação contínua, do 
ensino antes da admissão no serviço, de sessões 
de parceria com a comunidade, ou qualquer 
outro cenário formal ou informal no qual as 
pessoas pretendam realizar algo em conjunto.

Os professores têm tendência de ensinar da 
mesma forma que foram ensinados. É provável 
que as pessoas a serem ensinadas, empreguem 
as abordagens que foram empregues com elas. O 
seu trabalho com os estudantes, e efectivamente 
com o público, será modelado na base daquilo 
que você – o facilitador – fizer. Se você tratar os 
participantes como pessoas adultas, detentoras 
de experiência e percepções perspicazes valio-
sas, aumenta as probabilidades deles fazerem 
a mesma coisa com os outros. Regra geral, as 
pessoas aprendem melhor pela prática. Se você 
disser simplesmente aos participantes que algo 
é importante, sem engajar as suas mentes e 
corações para compreenderem o porquê, então 
eles imitarão essa forma tradicional e autoritária 
para com os seus estudantes e pacientes.

A facilitação da aprendizagem activa e integrada 
leva a uma maior satisfação por parte tanto dos 
alunos como dos professores. Os estudantes que 
estiverem mais activamente envolvidos estão 
mais interessados, e os professores tornam-se 
mais motivados à medida que vêem o envolvi-
mento e proveito tirado pelos estudantes.

No Manual 1, examinamos o conceito de 
aprendizagem e como estimular a mesma nos 
formandos adultos. Examinamos as caracte-
rísticas e capacidades de aprendizagem dos 
adultos que nos ajudam a perceber porque é que 
uma aprendizagem baseada na experiência é 
preferível a uma abordagem de “transmissão de 
conhecimento”. A primeira não só aumenta a 
aprendizagem, como igualmente estimula uma 
transformação a nível pessoal relativamente à 
forma como o trabalhador de saúde é encarado, 
a qual por sua vez pode levar a um comporta-
mento mais empático.

No Manual 2, focalizamos os elementos 
fundamentais da facilitação de grupos. Primeiro 
examinamos a natureza e função dos pequenos 
grupos para a aprendizagem, e os factores que 
contribuem para os processos de aprendizagem 
em grupo, ou dificultam os mesmos. A seguir, 
examinamos o conceito de facilitação, identi-
ficando os estilos diversos de facilitação e as 
qualidades e habilidades dum facilitador eficaz 
de grupos.

CFS - Massinga
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No Manual 3, passamos da teoria da facilita-
ção para a sua prática para a aprendizagem acti-
va e integrada. Os participantes experimentarão 
um número crescente de Actividades de Apren-
dizagem, na sua qualidade tanto de formandos 
como de facilitadores. Eles examinarão como 
é que recursos educativos projectados “por 
encomenda” podem estimular o entendimento e 
uma aprendizagem mais profunda. Em peque-
nos grupos, eles projectarão e facilitarão um 
workshop que os obrigue a elaborar recursos e 
a implementar sessões de aprendizagem activa 
e integrada.

A série de três manuais representa a perspectiva 
a nível filosófico e metodológico, duma parceria 
sem igual entre Moçambique e o Canadá. O 
THRP (Training for Health Renewal Program) 
trata-se duma iniciativa da cooperação canadiana 
com o Ministério da Saúde, parceria essa que 
montou o Centro de Formação em Saúde de Mas-
singa como parte da rede nacional de formação 
em saúde.

Recomendamos fortemente que os leitores 
recorram a estes manuais de sobre a Facilitação, 
em combinação com as demais publicações do 
CFS-Massinga para a formação em saúde: mó-
dulos sobre a Promoção da Saúde Comunitária, 
Realizando Participação Comunitária, Igualda-
de de Género e Saúde e Pesquisa Participativa 
com Acção; uma colectânea de “Leituras Re-
flectivas” que consistem em breves documentos 
sobre os conceitos fundamentais destes temas; 
e um conjunto de actividades participativas de 
ensino-aprendizagem.
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O Centro de Formação em Saúde de Massinga 
na Província de Inhambane (CFS-Massinga) é 
um dos mais recentes centros de formação de 
Moçambique. Ele foi inaugurado em 2001 com 
a chegada de cinco professores recém-formados 
na Universidade de Saskatchewan no Canadá, 
no curso intitulado “Ensino, Aprendizagem 
e Pesquisa Participativos”. A metodologia do 
CFS-Massinga elaborou-se ao longo dos anos 
seguintes como parte integrante do Training for 
Health Renewal Program (THRP) – um projecto 
de parceria que envolveu o Ministério da Saúde 
(MISAU), a Direcção Provincial da Saúde de 
Inhambane (DPSI), e a Univer-
sidade de Saskatchewan (U de 
S) – financiado pela Agência 
Canadiana de Desenvolvimento 
Internacional (CIDA/ACDI).

A metodologia de formação 
do CFS-Massinga focaliza o 
melhoramento do desempenho 
dos trabalhadores de saúde em 
Saúde Comunitária, através de 
uma abordagem de potenciali-
zação, sensível ao género. A mesma deve boa 
parte da sua filosofia a Paulo Freire, o activista 
e universitário brasileiro que, na base do seu 
trabalho pioneiro com grupos camponeses, 
gerou os movimentos de educação popular e de 
Pesquisa Participativa com Acção que enfati-
zaram a aprendizagem activa para a mudança 
pessoal e a nível da sociedade. A abordagem de 
Freire, publicada originalmente em Pedagogia 
do Oprimido,ii influenciou fortemente a forma de 

pensar dos membros da equipa moçambicano-
canadiana envolvida na concepção do Centro de 
Massinga e da sua metodologia.
“Pasantia” é o nome atribuído a um tipo ímpar 
de formação que aplica a filosofia de Freire e 
combina a aprendizagem de habilidades de aná-
lise crítica, de comunicação e com os pequenos 
grupos, as habilidades práticas e o crescimento 
espiritual. Ele evoluiu ao longo de vários anos na 
América Central, no Canadá e em Moçambique, 
estimulando os participantes a engajarem-se 
activamente com as comunidades.

Quatro componentes fundamentais caracterizam 
a Metodologia do CFS-Massinga. Ela promove o 
seguinte:

1. A Participação Comunitária, que abordaA Participação Comunitária, que aborda 
assuntos prioritários de saúde e trabalha 
rumo ao Desenvolvimento Centrado no 
Humano.

2. Um ensino e aprendizagem que sãoUm ensino e aprendizagem que são 
indutivos, baseados na descoberta e 

ii O livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire foi editado pela primeira vez em 1968. Desde essa altura, 
o livro foi largamente utilizado e traduzido em pelo menos dezoito línguas, que incluem inglês, alemão, 
italiano, espanhol, coreano e francês.

Metodologia do CFS-Massinga

CFS - M

SISTEMA 
NACIONAL DE 

SAÚDE
COMUNIDADE
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participativos.
3. A investigação crítica para o desempe-A investigação crítica para o desempe-

nho pessoal, a pesquisa e a avaliação, 
que: desenvolve a auto-consciência; 
conscientiza; focaliza questões prioritá-
rias; reconhece conhecimentos locais; e 
aborda as relações de poder.

4. A integração da igualdade de géneroA integração da igualdade de género 
e o controlo do HIV/SIDA em toda a 
formação e trabalho comunitário.

Para a sustentabilidade e para garantir o maior 
impacto possível destes elementos, o CFS-Mas-
singa trabalha para influenciar os currículos e as 
políticas na área de saúde, reforçar a capacidade 
nas instituições estatais e não governamentais, e 
colaborar com outros sectores.

Numa reunião nacional do Ministério da Saúde 
sobre a formação, realizada em Outubro de 
2006, foi feito um apelo para que todas as 
instituições de formação em Moçambique 
adoptassem o programa de Participação 
Comunitária do Centro de Massinga, de forma 
a reforçar a Saúde Comunitária. Em resposta, o 
CFS-Massinga assumiu o papel de elaboração 
de materiais didácticos para orientar o ensino 
para a formação baseada na comunidade. A 
presente série de manuais, junto com as outras 
publicações do CFS-Massinga, constitui o seu 
resultado.

CFS - M

SISTEMA 
NACIONAL DE 

SAÚDE
COMUNIDADE
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• Você pretende que os seus estudantes es-
tejam mais activamente envolvidos na sua 
própria aprendizagem?

• Você próprio pretende entender melhor as 
abordagens de aprendizagem activa?

• Você pretende possuir as habilidades e fer-
ramentas para projectar aulas e workshops 
agradáveis e eficazes?

• Você pretende contribuir para a melhoria 
do desempenho no serviço dos trabalhado-
res de saúde?

Uma tendência frequente e universal dos traba-
lhadores de saúde aos quais se pede para ensi-
nar, é o uso da abordagem de dar-se palestras. 
O pressuposto ligado a isto, é que os estudantes 
constituam recipientes vazios que o professor 
tem que encher. Se bem que este método é útil 
para a apresentação de factos, e para que tais 
factos sejam aprendidos de cor para um teste ou 
o diagnóstico duma doença posteriormente, ele 
não estimula um pensamento ou sentimentos 
mais profundos que levem ao tipo de práticas 
carinhosas (e éticas) que é desesperadamente 
necessário. Para os professores que tenham 
empregue no passado esta pedagogia de 
transmissão de conhecimento, aprender como 
facilitar a aprendizagem significa a aquisição 
dum novo conjunto de atitudes e ideias acerca do 
ensino/aprendizagem.

As palestras por si só não promovem qualidades 
baseadas no carácter. Tais qualidades são desen-
volvidas através de experiências participativas 
que integrem a aprendizagem nos corações 

dos estudantes e não só nas suas mentes. A 
facilitação duma aprendizagem activa e inte-
grada aproveita de propósito as experiências e 
capacidades dos próprios estudantes, de forma 
a reforçar a auto-confiança, as habilidades es-
pecíficas e as interacções respeitosas para com 
os outros. O Centro de Massinga faz uso do 
termo “Desenvolvimento Centrado no Humano” 
para descrever a meta da sua abordagem ao 
ensino/aprendizagem.

O uso dos manuais

Em função de quem são os seus participantes 
na formação e de quanto tempo está disponível, 
você pode eventualmente resolver implementar 
a série completa, ou um manual individual, ou 
talvez apenas determinadas sessões, optando por 
aquelas que melhor se adequam às suas necessi-
dades. Ou você pode eventualmente decidir uti-
lizar o módulo como um recurso para elaborar 
as suas próprias sessões para um mini-curso ou 
workshop específico.

O que importa, é que você envolva os seus par-
ticipantes tanto quanto possível na sua própria 
aprendizagem, tanto na sala de aulas como na 
comunidade. Cumpre-se com este princípio 
nas outras publicações do CFS-Massinga, que 
contêm igualmente muitas actividades interac-
tivas de aprendizagem. Um aspecto chave da 
metodologia do CFS-Massinga, é a inclusão dos 
membros da comunidade como co-facilitadores 
no processo de ensino/aprendizagem, e portanto, 
esta abordagem deve ser empregue sempre que 

seja possível.

Em que aspecto estes manuais são 
úteis para mim?
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Objectivo
O objectivo da presente série de manuais é 
de proporcionar um processo desenvolvente 
para ajudar os professores a efectuar-se a 
viragem rumo a uma pedagogia mais activa 
e integrada. O objectivo é de aumentar o 
número de instituições de ensino e professo-
res no país que fazem uso da aprendizagem 
activa no ensino antes da admissão e perma-
nente (no serviço). O objectivo é igualmente 
de desenvolver trabalhadores de saúde mais 
empáticos, que proporcionam um serviço de 
alta qualidade e que tratam as pessoas com 
respeito.

Grupo alvo
Estes manuais foram projectados para 
professores de saúde e outros que estejam a 
ser formados como facilitadores e que, por 
sua vez, formarão outros. Esta abordagem 
de formação de formadores (FdF) pode 
ser empregue em cenários tanto formais 
como informais, e aos níveis tanto antes da 
admissão como já no serviço.
 
O tamanho da turma não deve ser superior a 
30 participantes, devendo todos os esforços 
ser feitos no sentido de ter um número igual 
de homens e mulheres, de forma a garantir 
uma experiência ideal de aprendizagem e 
equidade de género.

Competência Principal que deverá ser 
aprendida e executada

Ao concluir os três manuais desta série, o 
participante estará em condições de fazer o 
seguinte:

Facilitar sessões de aprendizagem para 
professores de saúde, trabalhadores de 
saúde, estudantes e activistas de Saúde 

Comunitária, que encorajem os participan-
tes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 

melhorada.

Resultados de Aprendizagem
Há três Resultados de Aprendizagem, um 
para cada manual. Ao concluir-se a série 
(três manuais), o participante está em condi-
ções de:

1. Basear a planificação das sessões deBasear a planificação das sessões de 
ensino/aprendizagem na forma como os 
adultos aprendem. (Manual 1)

2. Reconhecer o papel crítico que a facilita-Reconhecer o papel crítico que a facilita-
ção desempenha na aprendizagem grupal 
e no encorajamento de acções grupais. 
(Manual 2)

3. Demonstrar uma capacidade de projectarDemonstrar uma capacidade de projectar 
e facilitar sessões educacionais que 
estimulam a aprendizagem activa e 
integrada. (Manual 3)

Os participantes realizam os Resultados de 
Aprendizagem através do cumprimento de 
Objectivos de Aprendizagem que focalizam 
pontos fundamentais (teoria) e processos de 
aprendizagem (prática).

Metodologia de ensino/aprendizagem
Estes manuais promovem uma abordagem 
indutiva à aprendizagem, na qual os 
participantes aprendem a teoria e adquirem 
competências através da experiência e da 

Informações imprescindíveis para 
os facilitadores
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descoberta, com uso duma combinação de 
Actividades de Aprendizagem tanto na sala 
de aulas como baseadas na comunidade. É 
incentivado aos participantes a reflectirem 
permanentemente sobre o que estão a ver, a 
fazer, a sentir e a aprender. O processo itera-
tivo de teoria, prática e reflexão, é conhecido 
por “práxis”.

Recursos
Cada manual contém planos de aula, 
Actividades de Aprendizagem, Slides, 
Leituras Reflectivas, Textos de Apoio aos 
Participantes e Recursos para o Facilitador 
– sendo estes todos os recursos em forma 
escrita e audiovisuais de que os facilitadores 
precisam para realizar a formação. Vários 
recursos serão dados aos participantes 
durante o processo de aprendizagem. Até ao 
fim da série (módulo), todos os participantes 
devem possuir um pacote completo para o 
seu uso próprio na formação dos outros.

Para além destes manuais, o módulo inclui 
igualmente dois discos informáticos – um 
deles é um DVD intitulado Momentos de 
Aprendizagem, que inclui entrevistas com 
colegas do CFS-Massinga que têm uma 
vasta experiência em trabalho de saúde 
baseado na comunidade. O outro disco, um 
CD, contém o módulo na sua globalidade, 
incluindo slides de PowerPoint, Textos de 
Apoio aos Participantes e Recursos para o 
Facilitador em formato electrónico.
Note-se que quando se indica um Texto de 
Apoio aos Participantes para uma sessão, é 
necessário tirar fotocópias com antecedên-
cia, para que cada participante receba uma 

cópia. Note-se igualmente que os Slides 
estão disponíveis em formato PowerPoint no 
CD, para uso com um computador portátil 
e projector. Contudo, exemplares em papel 
estão igualmente disponíveis nos manuais, 
para que você possa produzir transparências 
ou copiá-los para o quadro ou papel de bloco 
gigante, caso não estejam disponíveis os 
meios electrónicos.

Alguns recursos podem ser empregues em 
mais de uma sessão e em mais de um manu-
al. Contudo, eles encontrar-se-ão na secção 
apropriada do primeiro manual no qual são 
utilizados.

Avaliação
O objectivo dos manuais, é que os partici-
pantes realizem os Resultados de Aprendi-
zagem, pondo em prática deste modo as suas 
novas competências de maneiras que sejam 
eficazes. A avaliação deve ser feita tanto pelo 
facilitador como pelos próprios participantes.

Há duas abordagens à avaliação da 
aprendizagem dos seus participantes. Uma 
é a avaliação formativa (a qual é realizada 
durante a formação), dentro de determinadas 
actividades e através de análises das 
experiências de ensino/aprendizagem que os 
participantes farão ao longo do módulo. A 
outra é uma avaliação no fim de um deter-
minado manual, em relação ao Resultado de 
Aprendizagem desse manual. Será realizado 
um pré-teste, que será essencialmente repeti-
do no fim do módulo em forma de pós-teste.

Uma avaliação global realiza-se no fim do 
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Manual 3, sendo esta a altura na qual os 
participantes demonstram a sua capacidade 
de executar a Competência Principal da 
série. A sua tarefa será de facilitar sessões 
de aprendizagem que encorajem os partici-
pantes a gerarem percepções perspicazes que 
levem à mudança rumo à prática sanitária 
melhorada.

Condições
O que é necessário, é um desejo por parte 
dos participantes, tanto do professor como 
dos estudantes, de terem abertura, flexibili-
dade e disposição para lidar com o conteúdo 
e materiais do curso – e uns com os outros 
– de forma diferente e com maior eficácia do 
que antes.

Cada sessão exige materiais didácticos 
básicos, que incluem um quadro preto ou 
branco, giz ou marcadores, papel de bloco 
gigante, adesivo para colar à parede e papel 
para rascunho. Caso estivessem acessíveis, 
um computador portátil e projector seriam 
muito úteis. Os planos de aula indicam sem-
pre se são necessários quaisquer materiais 
adicionais.

Dicas para a aprendizagem
• Utilize os “Pontos fundamentais”, 

“Processos de aprendizagem” e materiais 
dentro de cada manual, para fazer com 
que os seus próprios planos de aula 
correspondam ao tempo disponível e às 
capacidades dos formandos.

• Faça uma nova disposição do cenário 
da sala de aulas, de forma a estimular o 
debate e a interacção.

• Recorra sempre a situações que sejam 
autênticas e que os participantes poderão 
encarar como oportunidades para o 
envolvimento pessoal.

• Faça uso de exercícios participativos, 
como elementos energizadores, activi-
dades para provocar interacção entre os 
participantes, constituir grupos, e con-
cluir sessões. Alguns serão praticados no 
Manual 3 e outros constam da colectânea 
de Actividades Participativas do Centro 
de Massinga.

• Note-se que há “códigos” localizados 
dentro dos planos de aula e das Activida-
des de Aprendizagem, ao longo da série. 
Um código trata-se duma imagem, frase, 
história ou acção que é empregue para 
estimular pensamento e reacção para a 
aprendizagem baseada na descoberta.

• Faça uso do “praxis”: ou seja, um pro-
cesso de reflexão e acção alternadas, de 
teoria e prática, informação e aplicação.

Recursos adicionais
As numerosas publicações que foram utili-
zadas para elaborar os manuais vêm enume-
radas na bibliografia no fim de cada manual. 
Trata-se de uma bibliografia que se refere à 
série, em vez dos manuais individuais.

Onde seja aplicável, uma determinada 
publicação que teria contribuído para uma 
Actividade de Aprendizagem, Slide, Texto 
de Apoio aos Participantes ou Recurso para 
o Facilitador, é anotada nesse mesmo docu-
mento, numa versão abreviada. A referência 
bibliográfica completa encontra-se sempre na 
bibliografia.
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Agora passamos da teoria da aprendizagem 
baseada na experiência e dos elementos 
fundamentais da facilitação, para a sua 
aplicação na prática. O objectivo deste 
manual é a aprendizagem activa, tendo o 
processo três partes. Primeiro, os participantes 
experimentarão várias actividades participativas 
enquanto formandos e enquanto facilitadores. 
Segundo, eles analisarão como é que recursos 
especialmente projectados podem ajudar a 
estimular a participação e uma aprendizagem 
mais profunda. Terceiro, aos pares e como 
co-facilitadores, os participantes projectarão 
e facilitarão um “workshop” que os obriga a 
elaborar recursos e incentivar a aprendizagem 
activa.

Há dois princípios que é importante levar em 
consideração neste manual:

1. As actividades t�m sempre que 
ter um prop�sito educativo; elas não 
são apenas para diversão. A diversão 
constitui uma vantagem adicional caso 
estimule uma pessoa a focalizar os 
pontos fundamentais de um determinado 
tema, a descontrair-se e a divertir-se na 
experi�ncia.

2. A facilitação tem que ser 
pla�����ada	��m	�u�dad�	ma�	é	
necessário que este aspecto seja 

contrabalançado com uma capacidade 
de responder a uma oportunidade ou 
necessidade imprevista que possa surgir 
por causa dos comentários dos formandos.

Neste manual o foco centrado no formando 
continua a estar nos nossos participantes, 
aos quais serão apresentadas várias novas 
actividades e recursos, sendo-lhes fornecidas 
oportunidades de co-facilitação. As experiências 
desenvolverão as habilidades e confiança que, 
juntamente com a forma criativa de pensar, 
serão necessárias depois no manual quando os 
participantes projectarem e implementarem os 
seus próprios workshops.

Tal como nos manuais anteriores, os 
participantes reflectirão sobre as suas 
experiências. Os co-facilitadores de uma 
determinada actividade gerarão novas 
percepções sobre como reforçar as suas 
habilidades. Outros participantes que tiverem 
sido formandos na actividade, ponderarão tanto 
a facilitação como a actividade para uso na sua 
própria facilitação. Os participantes continuarão 
igualmente a realizar uma análise do ensino/
aprendizagem em forma escrita depois de cada 
sessão, entregando uma delas para comentários 
depois de concluir cada um dos três Objectivos 
de Aprendizagem do manual

Vista geral deste manual

MANUAL 3
Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

FACILITAÇÃO: 
ENCORAJAR A APRENDIZAGEM ACTIVA E INTEGRADA
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Resultado de Aprendizagem do manual

Ao concluir o presente manual, o participante estará em condições de:

Demonstrar uma capacidade 
de projectar e facilitar sessões 
educacionais que estimulam a 

aprendizagem activa e integrada.

Objectivos de Aprendizagem do manual

De modo a alcançar o Resultado de Aprendizagem do presente manual, o participante irá fazer o 
seguinte:

1 Facilitar actividades participativas que t�m uma 
���al�dad�	��p��í���a	d�	ap���d�za��m.

2 Examinar materiais educacionais que contribuem 
para a aprendizagem activa.

3
Projectar e facilitar um workshop com uso de 
uma metodologia de aprendizagem activa e 
integrada.
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1� Objectivo de
Aprendizagem 1

Facilitar actividades participativas que têm 
uma finalidade específica de aprendizagem.

O objectivo é duplo: que os participantes apren-
dam várias novas actividades participativas que 
incentivam a aprendizagem activa, e que concre-
tizem a teoria da facilitação e comecem a adqui-
rir as habilidades e confiança necessárias.

Há sete sessões, cada uma das quais apresenta 
uma actividade que possui um propósito especí-
fico de aprendizagem. Os propósitos têm a ver 
com as duas funções importantes das institui-
ções e centros de formação em saúde: lidar com 
as comunidades e serviços de saúde, e melhorar 
a qualidade do ensino e aprendizagem aos níveis 
antes da admissão e de ensino contínuo.

Várias Actividades de Aprendizagem aparecem 
em outros materiais de formação do CFS-Mas-
singa. Caso a actividade seja conhecida pelos 
participantes, ainda assim vale a pena repeti-la a 
fim de focar a reflexão sobre como a actividade 
podia ser utilizada pelos participantes nas suas 
respectivas situações de ensino.

Três pontos têm aplicação às sessões:

1. Assegure-se que na Actividade de 
Aprendizagem de cada sessão, dois 

participantes se tornem co-facilitadores 
juntamente consigo. Serão necessários 
para eles, exemplares adicionais da Ac-
tividade de Aprendizagem. Isto implica 
trabalho adicional para voc� - de rever a 
actividade com anteced�ncia com os seus 
co-facilitadores e de atribuir papéis. Con-
tudo, não ensaiem a actividade, uma vez 
qu�	���a��	d�ma��ad�	p������t�va,	aum��-
tando o seu nervosismo.

2. Finda cada actividade, tendo toda 
a	���t�	��u��da,	��fl��ta-��	��b��	�	

que aconteceu e o que foi aprendido. A 
��fl�xã�	��v�lv�	�	u��	da�	�ua�	�apa��da-
des inerentes – o que aprendemos no Ma-
nual 1. Os co-facilitadores pensam no que 
v��am,	���t��am,	��z��am	�	��tã�	a	p��d��a�	
enquanto perspectivam a pr�xima vez que 
vierem a facilitar a actividade. Os seus co-
legas fazem a mesma coisa e consideram 
onde/como/quando utilizar – ou adaptar 
– a actividade nas suas pr�prias situações. 
Os co-facilitadores podem integrar esse 
debate.

3. Assegure-se que cada sessão come-
ça por uma actividade breve (dez 

a quinze minutos) que “desperta” e “incu-
ta energia” aos participantes. A primeira 
sessão apresenta duas actividades que 
estimulam a energia. A seguir, voc� precisa 
de distribuir os participantes pelas sessões 
restantes, de modo a (i) iniciar cada sessão 
com uma actividade que estimula a ener-
gia e (ii) dispor de uma actividade que 
estimula a energia para uso durante uma 
sessão mais longa na qual toda a gente 
está cansada e carece de estímulo da sua 
criatividade!
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 3 • Sessão 1

Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Tenho uma carta para… e Números

Vista geral deste manual

Horário 

Primeira actividade que estimula a energia 15 minutos
Apresentação do manual, do primeiro 
Objectivo de Aprendizagem 30 minutos

Segunda actividade que estimula a energia 15 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 20 minutos

Sessão 1

Para “despertar” e incutir energia num grupo

Quando os participantes juntam-se para uma 
sessão, pretendemos fazer com que se sintam 
bem-vindos, estimulando a circulação – tanto a 
nível mental como físico. Uma actividade que 
estimula a energia trata-se de uma actividade 
breve e divertida que é empregue em duas 
ocasiões: para “dar arranque” a uma sessão, e 
durante uma sessão mais longa, numa altura em 
que os participantes estejam a perder força.

Nesta sessão os participantes experimentam 
dois elementos energizadores e depois é-lhes 
pedido para oferecer-se voluntariamente para 
conduzir elementos energizadores nas próximas 
sessões. Outra tarefa no fim da sessão é de 
programar pares de participantes para serem 
os seus co-facilitadores. A co-facilitação 
começa pela Sessão 2, continuando ao longo 
do manual. Antes de cada sessão, entregue aos 
seus co-facilitadores um exemplar da Actividade 
de Aprendizagem – reveja-o com eles e atribua 
papéis.

1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Uma actividade que estimula a 
energia é empregue no início 
de uma sessão para criar um 
clima caloroso e estimular a 
participação.

1.1 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Tenho uma carta para…, a qual 
põe os participantes em movimento.

1.2 Ap�s a actividade, indique tr�s coisas que 
aconteceram durante a actividade que 
estão relacionados com o manual e com 
��ta	����ã�:	v�������u-��	pa�t���paçã�;	
houve divertimento; e os participantes 
���a�am	��t�mulad��.	P��ta�t�	���t��u�m��	
a andar para a frente!

2. Apresentação do manual 
e do primeiro Objectivo de 
Aprendizagem:

• O Resultado de Aprendizagem: 
projectar e realizar um 
workshop de aprendizagem 
activa

• Os dois objectivos de 
aprendizagem do manual

• Este primeiro Objectivo de 
Aprendizagem

•	 Aval�açã�	d�	p��������	��	��m.

2.1 Apresente este terceiro manual com uso 
da Vista geral deste manual para orientar 
as suas observações. Pode ser conveniente 
que voc� apronte exemplares da Vista 
geral deste manual e os distribua aos 
participantes.

2.2 Escreva o Resultado de Aprendizagem 
do manual em papel de bloco gigante, 
mantendo o papel numa posição de 
destaque na sala pelo tempo inteiro do 
manual. Faça refer�ncia ao facto de que 
este é um Resultado de Aprendizagem que 
se aplica a outros professores em saúde. 
Será que os participantes estão de acordo?

2.3 Escreva os tr�s Objectivos de Aprendizagem 
sob o Resultado de Aprendizagem no papel 
de bloco gigante. Enquanto voc� escreve 
cada objectivo, explique em poucas 
palavras a sua intenção e como é que 
pretendemos alcançá-lo.

3. Pode igualmente ser empregue 
uma actividade que estimula 
a energia no meio de uma 
sessão, quando os participantes 
parecem cansados, 
necessitando de um “intervalo” 
que seja divertido.

3.1 Implemente a actividade intitulada 
Números, a qual é uma actividade divertida 
que pode ser usada para “despertar” os 
participantes ou para dar pontapé de 
saída a uma sessão. Note na sua descrição 
as variações que voc� poderá desejar 
experimentar.

3.2 Ap�s a actividade, legitime que o 
divertimento e os risos são importantes para 
a aprendizagem

4.	 R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1	Faça	�	���um�	da	���al�dad�	d�	uma	
actividade que estimula a energia, em 
termos de “despertar” os participantes para 
o arranque de uma sessão, e durante uma 
sessão quando eles estão cansados e a 
aprendizagem está a sofrer.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
4.2 Apresente o TPC de “Actividade que 

estimula a energia”: Cada participante 
deverá criar dois elementos energizadores: 
um para iniciar uma sessão e outro para ter 
disponível quando for necessário durante 
uma determinada sessão. Isto continuará 
até	a�	��m	d�	ma�ual.

4.3 Apresente o TPC de “Co-facilitador”: Cada 
participante vai co-facilitar mais de uma 
actividade juntamente consigo. Isto vai 
exigir que se reúna consigo antes da sessão 
para rever a actividade e preparar-se para 
a sua implementação.

4.4 Elabore um calendário das tarefas, 
começando pela pr�xima sessão e convide 
os participantes a inscreverem-se.

4.5 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 1
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Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Algo acerca da minha pessoa e A árvore da vida

Recurso para o 
Facilitador

Reflectir sobre uma determinada actividade

Horário 

Actividade inicial para estimular a energia 10 minutos

Actividade mais breve de familiarização 15 minutos

Actividade mais longa de familiarização 45 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 15 minutos

Sessão 2

Conhecerem-se uns aos outros

É importante que os novos participantes – quer 
estejam num workshop quer num curso – se 
sintam acolhidos e reconhecidos. Afinal de 
contas, eles são de importância central para o 
Resultado de Aprendizagem que foi fixado. Uma 
actividade inicial de familiarização contribui 
para realizar dois propósitos importantes. Um 
deles é que você conhece os participantes e estes 
o conhecem, e igualmente conhecem os seus 
novos colegas. Outro, é que os participantes 
são estimulados a reflectirem sobre a sua 

aprendizagem, sendo esse passo de importância 
crítica para a aprendizagem e para a mudança a 
nível pessoal mais profundas.

Nesta sessão, apresentamos duas Actividades 
de Aprendizagem de familiarização. Uma delas 
é útil para os casos em que está disponível 
pouco tempo, e a outra quando se pode arranjar 
mais tempo. A começar por esta sessão, as 
Actividades de Aprendizagem e a reflexão que 
se segue, incluirão a co-facilitação
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. A sessão é aberta por uma 
actividade que estimula 
a energia, criada por um 
participante.

1.1 Inicie a sessão por convidar o participante 
que se ofereceu voluntariamente para 
esta sessão para implementar agora a 
actividade que estimula a energia.

1.2 Use alguns minutos depois disso para 
solicitar quaisquer observações, opiniões e 
ideias que surgirem a partir da actividade 
que estimula a energia.

2. Uma actividade de 
familiarização para uso quando 
está disponível pouco tempo.

2.1 Implemente a actividade intitulada Algo 
acerca da minha pessoa, a qual permite 
auto-apresentações rápidas por parte dos 
participantes.

2.2	Em	j��t�	d�	b��v�	��fl�xã�,	��l���t�	
comentários positivos e negativos acerca 
da actividade.

3. Uma actividade de 
familiarização que estimule a 
��fl�xã�	�	a	pa�t�lha,	ma�	qu�	
requer mais tempo.

3.1 Implemente a actividade intitulada A 
árvore da vida, a qual exige que os 
pa�t���pa�t��	��fl��tam	��b��	a�	�ua�	
pr�prias vidas e revelem aos outros alguns 
pontos altos sobre quem eles são.

3.2	T�m�	al�um	t�mp�	pa�a	��fl��t��	��b��	
a actividade, fazendo uso das sugestões 
constantes do Recurso para o Facilitador 
intitulado Reflectir sobre uma determinada 
actividade.

4.	 R��um�	�	����lu�ã�	���al. 4.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	
o que aprenderam como resultado das 
primeiras duas sessões.

4.2 Convide vários voluntários para partilharem 
um ponto particular de aprendizagem para 
eles.

4.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 2
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Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Deturpações da comunicação, Cadeiras e 
Caminhada da confiança

Slide Mulher numa mala

Horário 

Actividade inicial para estimular a energia 10 minutos

A boa comunicação 45 minutos

Cooperação 90 minutos

C����a�ça 15 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 15 minutos

Sessão 3

Desenvolver relacionamentos

Desenvolver relacionamentos significativos 
e respeitosos está no âmago da Participação 
Comunitária e do nosso desempenho de saúde 
comunitária – entre trabalhadores de saúde, 
membros da comunidade e activistas da 
saúde. Para que isso aconteça, existem várias 

considerações importantes: a boa comunicação, 
cooperação e confiança. Nesta sessão, vamos 
experimentar uma actividade que visa gerar 
novas percepções acerca de cada uma destas 
considerações.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. A sessão é aberta por uma 
actividade que estimula 
a energia, criada por um 
participante.

1.1 Inicie a sessão com a actividade que 
estimula a energia preparada pelo 
participante voluntário. Depois, reconheça 
o seu efeito, preparando os participantes 
para uma sessão de aprendizagem.

1.2 Utilize alguns minutos depois disso para 
solicitar quaisquer observações, opiniões e 
ideias que surgirem a partir da actividade 
que estimula a energia.

2. Comunicar aberta e 
respeitosamente é vital tanto 
para o desenvolvimento como 
para a manutenção de um 
relacionamento positivo.

2.1 Apresente a sessão a importância de dispor 
de relacionamentos respeitosos. Faça 
refer�ncia ao facto de que para que tal 
aconteça, temos que passar tempo no seu 
desenvolvimento e manutenção:

• Entre os trabalhadores de saúde, os 
membros da comunidade e os activistas da 
saúde

• No hospital e na comunidade

• Pelo uso da boa comunicação, da 
cooperação e do desenvolvimento da 
�����a�ça.

2.2 Implemente as tr�s mini-actividades 
que fazem parte da Actividade de 
Aprendizagem intitulada Deturpações 
da comunicação (usando o Slide Mulher 
numa mala).	Ela�	ajudam-���	a	�d��t����a�	
t�p��	��p��í�����	d�	��mp��tam��t��	
�ã�-v��ba��	qu�	p�d�m	�u	d����ulta�	�u	
melhorar a comunicação. Repare nos 
p��t��	��p��í�����	pa�a	d�bat�	��	��m	da	
mini-actividade.

2.3 Examine a comunicação verbal. Peça aos 
participantes para darem exemplos da 
comunicação tanto má como boa.

3. A cooperação é outro 
elemento importante 
para o desenvolvimento 
e manutenção de um 
relacionamento.

3.1 Apresente a “cooperação” como outro 
elemento decisivo dos relacionamentos 
dentro de uma equipa da saúde ou grupo 
comunitário.

3.2 Implemente a actividade intitulada 
Cadeiras, que ilustra a forma como gerir o 
���fl�t�	p��	���v��tê-l�	�m	���p��açã�,	
sendo este um elemento chave para o 
desenvolvimento de um relacionamento 
e para trabalhar num relacionamento 
respeitoso

3.3	R�fl��ta-��	��b��	a	a�t�v�dad�,	��m	u��	da�	
p���u�ta�	dada�	��	��m	da	a�t�v�dad�.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 3
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

4.	 A	�����a�ça	é	�ut��	
elemento importante para o 
desenvolvimento e trabalho 
dentro de um relacionamento.

4.1	Ap�����t�	a	“�����a�ça”	��m�	um	t�������	
elemento importante que é necessário que 
seja merecido e praticado.

4.2 Implemente a actividade intitulada 
Caminhada da confiança, a qual 
�x�mpl����a	a	�mp��tâ���a	da	�����a�ça	
no desenvolvimento e reforço de um 
relacionamento. As perguntas para a 
��fl�xã�	vêm	���t�da�	�a	a�t�v�dad�.

5.	 R��um�	�	����lu�ã�	���al. 5.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sessão.

5.2 Convide vários voluntários para 
�d��t����a��m	�	pa�t�lha��m	um	p��t�	d�	
aprendizagem que foi importante para eles.

5.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.
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Objectivo de Aprendizagem 1

Manual 3 • Sessão 4

Materiais

• Actividades de Aprendizagem: 
• Texto de Apoio aos Participantes: 

Materiais

Actividades d 
Aprendizagem

Realização de uma tempestade de ideias

Texto de Apoio 
aos Participantes

A arte da pergunta

Horário 

Iniciar a actividade que estimula a energia 
e apresentação da sessão 15 minutos

Tempestade de ideias 60 minutos

A forma como voc� coloca uma pergunta 35 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão 4

Realizar uma tempestade de ideias com uso de boas 
perguntas

O propósito da realização de uma tempestade 
de ideias é de gerar rapidamente, ideias 
descontraídas a perguntas específicas. Todas as 
ideias são aceites e não são julgadas. Incentiva-
se aos participantes que desenvolvam na base 
de outras ideias que forem apresentadas. A 
qualidade do resultado poderá depender da 
pergunta que você colocar e do à-vontade 
sentido pelos participantes na expressão das suas 
ideias. É melhor se puder visualizar a pergunta 
assim como ouvi-la, de modo que, caso seja 

confusa, os participantes ajudem a parafraseá-
la. Uma pergunta bem ponderada focaliza a 
realização de uma tempestade de ideias no tema 
ou assunto escolhido, de forma a descobrir 
ideias novas e brilhantes a seu respeito. A 
realização de uma tempestade de ideias indica 
o nível de conhecimento já existente no grupo 
de participantes acerca do assunto. Um bom 
princípio, é de anotar as ideias dos participantes 
e priorizar as mesmas em conjunto.
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1. Apresentação da sessão, a qual 
é experimentar a realização de 
uma tempestade de ideias em 
torno de uma boa pergunta.

1.1 Inicie a sessão com a actividade que 
estimula a energia preparada pelo 
participante voluntário. Depois, reconheça 
o seu efeito, preparando os participantes 
para uma sessão de aprendizagem.

1.2 Apresente o objectivo da sessão, que 
é de examinar a “realização de uma 
tempestade de ideias”, sendo esta uma 
actividade que realizamos frequentemente, 
com uso de perguntas ponderadas.

2. A realização de uma 
tempestade de ideias, é 
uma forma de gerar ideias 
novas e brilhantes a partir dos 
participantes.

2.1 Implemente a actividade intitulada 
Realização de uma tempestade de 
ideias, a qual dá aos participantes uma 
oportunidade de exprimir opiniões sobre 
um determinado tema e acordar uma 
d�����çã�	p��t��a.

2.2 Ap�s a actividade, pense em outros 
temas ou questões que podiam ser 
examinados com uso de uma tempestade 
de ideias. Tenha disponível uma pergunta 
relevante tal como “Qual seria um recurso 
educacional útil?” que esteja ligada ao 
pr�ximo Objectivo de Aprendizagem.

3. A forma como voc� coloca uma 
pergunta é importante para 
manter a tempestade de ideias 
focalizada no tema ou assunto, 
mas mesmo assim que seja 
�u������t�m��t�	ab��ta	pa�a	
gerar ideias.

3.1 Apresente o ponto que se segue: É 
importante preparar com anteced�ncia 
uma pergunta ponderada para contribuir 
para focalizar o processo de tempestade 
de ideias.

3.2 Distribua exemplares do Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado A arte da 
pergunta. Revejam em conjunto o 
conteúdo da tabela, tendo pronto na 
sua mente um exemplo para ilustrar as 
características do que é uma pergunta 
“boa” e “má”. Oriente os participantes 
no exame e nova redacção dos tipos de 
perguntas.

4.	 R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	
qu��t��	p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	
sobre a sessão.

4.2 Convide vários voluntários para 
�d��t����a��m	�	pa�t�lha��m	um	p��t�	d�	
aprendizagem que foi importante para 
eles.

4.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.
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Materiais

Actividades de 
Aprendizagem

Retirar o que impede a nossa visão (do Manual 1, 
Objectivo 1, Sessão 1) e Este banco é o quê? 

Texto de Apoio 
aos Participantes

Provocar os participantes

Horário 

Iniciar a actividade que estimula a energia 
e apresentação da sessão 15 minutos
Pensar de forma diferente resulta em pensar 
criativamente 45 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 10 minutos

Sessão 5

Estimular a forma criativa

A criatividade é um atributo que precisamos 
de cultivar no nosso ensino/aprendizagem. 
Quando se permite que uma pessoa seja 
criativa, surgem novas ideias e uma motivação 
interna para aprender e contribuir para realizar 
objectivos importantes. Logo no início do 
módulo, incentivámos os participantes a “retirar 
o que impede a sua visão” e encarar o mundo 

à sua volta de outra maneira, de forma criativa. 
Isto prosseguiu de várias formas à medida que 
fomos progredindo pelo módulo. Nesta sessão, 
experimentamos uma actividade que incentiva a 
forma criativa de pensar. Ela pode ser adaptada 
pelos participantes nas suas próprias formas 
criativas para uso com os seus participantes.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 5
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação da sessão sobre a 
incentivação da forma criativa 
de pensar.

1.1 Inicie a sessão com a actividade que 
estimula a energia preparada pelo partici-
pante voluntário. Depois disso, reconheça 
o seu efeito para preparar os participantes 
para uma sessão de aprendizagem.

1.2 Apresente o objectivo da sessão, que é de 
estimular nos participantes a forma criativa 
de pensar. A forma criativa de pensar leva 
à geração de ideias e à motivação adi-
cional da aprendizagem e do seu melhor 
empenho no trabalho e na vida em geral.

2. Pensar de forma diferente 
constitui um passo inicial 
importante que, juntamente 
com a oportunidade e o 
estímulo, leva ao imaginar-se 
melhores maneiras de encarar 
os assuntos e de reagir aos 
mesmos.

2.1 Faça lembrar da Actividade de Aprendi-
zagem Retirar o que impede a nossa visão 
��	��í���	d�	Ma�ual	1,	qu�	���	d��a���u	
a pensar de forma diferente. Realize uma 
tempestade de ideias e faça com que se 
�d��t���qu�	al�uma�	��a��õ��	ad�����a��	
nas quais os participantes teriam sido 
provocados para pensar de forma dife-
rente. Isto dar-lhe-á igualmente uma boa 
indicação sobre como a aprendizagem 
está a progredir.

2.2 Escreva a seguinte proposição no quadro: 
“Pensar de forma diferente leva-nos a 
pensar criativamente, em que uma pessoa 
é livre de imaginar e comprometer-se para 
com melhores maneiras tanto de entender 
os problemas de saúde, como de respon-
der aos mesmos.” Acolha as observações e 
exemplos que ocorrerem aos participantes.

2.3 Implemente a actividade intitulada Este 
banco é o quê?, na qual os participantes 
examinam um objecto inato e chegam a 
estimá-lo mais profundamente.

Preparar-se para a actividade pela 
revisão do Recurso para o Facilitador 
intitulado Provocar os participantes. Este 
contém o diálogo que aconteceu quando 
esta actividade foi implementada pela 
primeira vez.

2.4	Faça	qu��tã�	d�	��fl��t��	��b��	a�	p���u�-
ta�	��	��m	da	d�����çã�	da	a�t�v�dad�.	
Faça uso das mesmas para ajudar os 
participantes a efectuar uma transição 
d�	“j���”	pa�a	“mu�d�	��al”,	p�la	�d��t���-
cação de lições que se aplicam ao nosso 
mandato enquanto trabalhadores de 
saúde.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3.	R��um�	�	����lu�ã�	���al. 3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	
qu��t��	p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	
sobre a sessão.

3.2	C��v�d�	v�����	v�lu�t�����	pa�a	�d��t����a-
rem e revelarem um ponto importante de 
aprendizagem para eles.

3.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise 
de ensino/aprendizagem e entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 5
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Escolher o sexo do seu bebé 

Texto de Apoio 
aos Participantes

Igualdade de género e de poder

Horário 

Iniciar a actividade que estimula a energia 
e apresentação da sessão 15 minutos
A desigualdade entre homens e mulheres 
constitui um problema 80 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 10 minutos

Sessão �

Examinar uma questão

A aprendizagem activa permite que os 
participantes atinjam o âmago de uma 
determinada questão, de forma a compreendê-la 
e a sentir uma necessidade de tratar dela. A 
maior parte das questões, desde o controlo 
da malária e do HIV/SIDA até à resolução de 
conflito, carece de um exame de aprendizagem 

activa para que a aprendizagem seja 
significativa. Nesta sessão, pegamos no assunto 
importante da igualdade de género e mostramos 
como é que se podia começar a examinar 
e percebê-lo mais. A igualdade de género 
constitui um elemento central da metodologia do 
CFS-Massinga.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação da 
sessão sobre o uso da 
aprendizagem activa (que 
exige uma boa facilitação) 
para examinar uma 
questão.

1.1 Inicie a sessão com a actividade que esti-
mula a energia preparada pelo participante 
voluntário. Depois, reconheça o seu efeito, 
preparando os participantes para uma sessão 
de aprendizagem.

1.2 Explique o objectivo da sessão, que é de 
experimentar como utilizar a aprendizagem 
a�t�va	d�	f��ma	����az	pa�a	�xam��a�	uma	
questão importante.

1.3 Faça refer�ncia a duas coisas:

• Há muitos assuntos que é necessário que se-
jam contestados. N�s optámos pela desigual-
dade por género, que afecta a propagação 
do HIV/SIDA.

• O que vamos fazer, é mostrar como apresentar 
e começar a examinar a questão, no reco-
nhecimento de que é necessário mais para 
qu�	��	��t��da	d�	v��dad�	�	��	pla����qu�	
as melhores acções para a sua abordagem.

2. A desigualdade entre 
homens e mulheres 
constitui um problema que 
afecta seriamente a nossa 
capacidade de controlar 
a transmissão do HIV e a 
preval�ncia do SIDA no 
nosso país.

2.1 Apresente esta proposição em forma escrita: 
“É necessária a igualdade de género se 
quisermos ter algum impacto no controlo do 
HIV/SIDA no nosso país.” Convide aos partici-
pa�t��	a	��fl��t���m	��m	b��v�dad�	��b��	��ta	
a���maçã�.

2.2 Distribua aos participantes exemplares do 
Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Igualdade de género e o poder. Leiam-no 
em conjunto para preparar o cenário para a 
actividade que se segue.

2.3 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Escolher o sexo do seu bebé, a qual 
examina pressupostos sociais acerca do valor 
d��	��lh��	d�	��x�	ma��ul���	�	f�m�����.	Faça	
u��	da�	�u���tõ��	��	��m	da	d�����çã�	da	
a�t�v�dad�	pa�a	ajuda�	��m	a	��fl�xã�.

2.4 Faça refer�ncia ao facto de que mais teoria 
e actividades participativas para explorar a 
igualdade de género e o poder podem ser 
encontradas no m�dulo do CFS-Massinga 
sobre este assunto.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 6
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

3.	R��um�	�	����lu�ã�	���al. 3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sessão.

3.2	C��v�d�	v�����	v�lu�t�����	pa�a	�d��t����a��m	
e revelarem um ponto importante de 
aprendizagem para eles.

3.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Avaliação do estado de espírito de um grupo

Texto de Apoio 
aos Participantes

O que são os códigos?

Horário 

Iniciar a actividade que estimula a energia 
e apresentação da sessão 15 minutos

Avaliação do estado de espírito 45 minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 1, 
����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão �

Avaliar o progresso havido

Enquanto formador, é importante avaliar 
constantemente como é que as suas sessões 
estão a ser recebidas e como é que a 
aprendizagem está a progredir – a fim de 
efectuar ajustamentos úteis. Muita das vezes 
as avaliações formais não são adequadas, 
sobretudo a meio caminho de um workshop. 
Muita das vezes, os diagnósticos mais rápidos e 
mais participativos são mais úteis. Nesta sessão, 

os participantes recordam de métodos que 
experimentaram até aqui na série de manuais 
para a avaliação da sua própria aprendizagem. 
Eles aprendem igualmente um método para 
determinar as emoções ou estado de espírito 
de um grupo de participantes, sendo este um 
indicador útil do progresso havido rumo ao 
alcance do vosso Objectivo de Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 7
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1. Apresentação da sessão, que 
é de aprendizagem de um 
método para a avaliação do 
estado actual de espírito de 
um determinado grupo de 
participantes.

1.1 Inicie a sessão com a actividade que estimula 
a energia preparada pelo participante 
voluntário. Depois disso, avalie rapidamente 
a sua criatividade numa escala de 1 (fraca) 
até 5 (�ptima). Faça uso disto como transição 
para a sessão sobre a “avaliação”, mas 
relativamente ao progresso realizado na 
aprendizagem.

1.2 Apresente a sessão indicando (i) quando as 
avaliações formais são melhor aproveitadas 
(��	��m)	�	(��)	qu�	��	d�a��ó�t����	
participativos podem ser mais úteis, mais 
agradáveis e aceitáveis para os participantes.

1.3 Explique o objectivo da sessão, que é de 
experimentar um método para a avaliação 
do estado de espírito de um grupo que 
proporciona ideias ao formador sobre 
ajustamentos que ele/ela deve considerar 
efectuar.

2. A avaliação do “estado de 
espírito” dá uma indicação 
da satisfação dos formandos 
com as suas sessões e 
a sua abordagem ao 
ensino/aprendizagem.

O estado de espírito a 
nível individual e do grupo 
contribui de forma positiva e 
negativa para a motivação 
de aprender mais por parte 
de uma pessoa.

2.1 Realize uma tempestade de ideias sobre 
os vários métodos de avaliação que os 
participantes experimentaram até aqui nos 
manuais. Enumere os mesmos em papel de 
bloco gigante.

2.2 A lista proporciona uma lista concisa de 
métodos menos formais de avaliação para 
����ulta	a�	pla�����a�-��	um	workshop. Faça 
uma breve pausa para que eles copiem a 
lista.

2.3 Implemente a actividade intitulada Avaliação 
do estado de espírito de um grupo, que 
“mede” subjectivamente o clima de um 
workshop (ou curso) de formação e o estado 
de espírito dos participantes.

2.4 Faça refer�ncia ao facto de que esta é uma 
boa actividade para realizar ao longo do 
workshop. Voc� podia começar no primeiro 
dia e continuar até ao último dia, incluindo 
este.

3. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 1, conclusão 
���al	�	TPC.

3.1 Volte para o papel de bloco gigante com o 
Resultado de Aprendizagem e Objectivos de 
Aprendizagem a partir da primeira sessão.

3.2 Faça refer�ncia ao primeiro Objectivo de 
Aprendizagem que acabamos de concluir. 
Peça aos participantes a sua opinião 
sobre se o mesmo foi alcançado. Encoraje 
comentários que fundamentem as suas 
opiniões.
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3.3 Sublinhe conforme a necessidade o facto de 

que os elementos energizadores facilitados 
pelos participantes e as actividades co-
facilitadas sempre tiveram um prop�sito 
��p��í����	d�	ap���d�za��m.

3.4 Faça refer�ncia ao facto de que no pr�ximo 
Objectivo de Aprendizagem, vamos examinar 
os recursos que incentivam a aprendizagem 
a�t�va,	��mp��	��m	uma	���al�dad�	
��p��í���a.

3.5 Distribua exemplares do Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado O que são os 
códigos? Peça aos participantes para lerem 
e pensarem sobre isso como preparação da 
pr�xima sessão.

3.6 Receba de cada participante o seu TPC 
de análise em forma escrita do ensino/
aprendizagem. Depois da sessão, examine 
cada análise, faça comentários por escrito e 
devolva-os aos participantes.

Objectivo de Aprendizagem 1
Manual 3 • Sessão 7
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3� Objectivo de
Aprendizagem 2

Examinar materiais educacionais que 
contribuem para a aprendizagem activa.

Estimular um debate com adultos pode ser 
um desafio. Este é o caso em particular se 
os participantes não se sentirem à vontade 
no grupo, achando que podem ser julgados 
negativamente, ou não estiverem acostumados 
a ser-lhes solicitada a sua opinião. Portanto, é 
frequentemente útil desencadear um debate com 
uso de algo a que os participantes possam reagir 
com um comentário ou opinião para dar pontapé 
de saída ao diálogo. Um tal método é o uso do 
que Paulo Freire chama de um “código”.

Nas próximas sessões, os participantes 
examinarão através da experiência, uma 
variedade de recursos para a aprendizagem, 
que contribuem para a aprendizagem activa e 
integrada. Eles ganharão ideias criativas para 
usar quando eles próprios se tornar facilitadores. 

Na última das sessões, os participantes olharão 
para trás e analisarão a experiência de uma 
maneira que estimule a reflexão, a expressão dos 
sentimentos e as sugestões criativas.

Certas tarefas atribuídas continuam nestas 
sessões: a análise do ensino/aprendizagem, os 
elementos energizadores para a sessão inicial e 
pontualmente a meio das sessões e igualmente a 
co-facilitação das actividades.

As novas percepções geradas nestas sessões 
serão postas à prova no terceiro e último 
Objectivo de Aprendizagem, quando a tarefa 
dos participantes é de desenvolver recursos 
para uso num workshop que eles vão projectar e 
implementar.
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Materiais

Slides Códigos visuais

Textos de Apoio 
aos Participantes

O que são os códigos (do Objectivo 1, Sessão 7) e A 
abordagem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem (do Manual 1, Objectivo 2, Sessão 2)

Recurso para o 
Facilitador

Focalizar a forma de pensar dos formandos

Horário 

Actividade que estimula a energia 10 minutos
Apresentação do segundo Objectivo de 
Aprendizagem 10 minutos

Imagens enquanto c�digos 45 minutos

A���maçõ��	��qua�t�	�ód���� 45 minutos

Breves hist�rias enquanto c�digos 45 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão 1

Códigos para estimular os debates

Um código que um facilitador escolher, em 
combinação com perguntas bem projectadas, 
constitui uma ferramenta que leva os 
participantes a um debate focado de um ponto 
importante de aprendizagem e gera novas 
percepções úteis. As questões que acompanham 
o código têm que ser construídas com cuidado 
de forma a estimular respostas que exijam que 
os participantes ponderem e frequentemente 

olhem para dentro de si próprios.

Esta sessão examina a forma como os desenhos, 
afirmações e breves histórias podem ser 
empregues de forma eficaz como códigos. 
Prossiga com a abordagem de preparar e contar 
com co-facilitadores como forma valiosa de 
aprender

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 12
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1. Uma actividade que estimula 
a	������a	pa�a	faz��	flu��	a	
criatividade colectiva!

1.1 Inicie a sessão com a actividade que 
estimula a energia preparada pelo 
participante voluntário. Depois disso, 
reconheça o seu efeito para preparar 
os participantes para uma sessão de 
aprendizagem. Esta torna-se a sua transição 
para o segundo Objectivo de Aprendizagem 
do manual, as leituras atribuídas e os 
“c�digos”.

2. Apresentação do segundo 
Objectivo de Aprendizagem e 
desta primeira sessão.

2.1 Comece por situar e apresentar este segundo 
Objectivo de Aprendizagem. Indique no 
papel de bloco gigante proveniente do início 
do manual, o Resultado de Aprendizagem e 
este segundo Objectivo de Aprendizagem.

2.2 Faça refer�ncia agora à leitura dada como 
TPC, o Texto de Apoio aos Participantes 
intitulado O que são os códigos? Peça 
aos participantes para dizerem que 
entendimento eles adquiriram acerca do 
prop�sito de um c�digo. Faça refer�ncia 
ao facto de que, se bem que a selecção 
de um c�digo é importante, igualmente 
importante é a forma como o mesmo é 
empregue, o que tem a ver com os cinco 
passos apresentados no Texto de Apoio aos 
Participantes.

2.3 Explique que realizar-se-ão cinco sessões e 
apresente o tema de cada sessão. Organize 
agora as alturas da preparação pré-sessão e 
da co-facilitação.

2.4 Faça refer�ncia ao facto de que nesta 
primeira sessão vamos examinar o uso de 
�ma����,	a���maçõ��	�	h��tó��a�.	��qua�t�	
c�digos.

3. As imagens, como por 
exemplo os desenhos ou 
f�t���a��a�,	p�d�m	p��v��a�	
curiosidade. Colocar boas 
perguntas incentiva a que os 
f��ma�d��	��fl��tam.

3.1 Faça os preparativos para projectar os 
primeiros tr�s Slides de Códigos visuais. Para 
os Slides 1 e 2, recorra às cinco perguntas que 
constam no Texto de Apoio aos Participantes 
O que são os códigos, para provocar a 
participação e análise pelos participantes.

3.2 Para o Slide 3, faça uso do método “Mas por 
que razão?” que vem descrito no Recurso 
para o Facilitador intitulado Focalizar a 
forma de pensar dos formandos. Não tente 
reproduzir o exemplo. Use-o como indicação 
para a criação de um processo semelhante 
no qual voc� trabalha com as respostas do 
participante às suas perguntas “Mas por que 
razão?”
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4. A���maçõ��	b��v��	p�d�m	
chamar a atenção dos 
formandos e encorajá-los 
ta�t�	a	��fl��t��	��m�	a	
participar por via das suas 
respostas às perguntas.

4.1 Os Slides 4, 5 e 6 de Códigos visuais 
����t�tu�m	b��v��	a���maçõ��	qu�	p�d�m	
provocar a curiosidade, participação e 
análise. Adapte as cinco perguntas de forma 
a levar os participantes a entrarem no tema 
que voc� explorará em termos te�ricos numa 
fase posterior. Por exemplo:

• O Slide 4 pode apresentar a aprendizagem e 
acções integradas

• O Slide 5 pode apresentar o ponto de que 
acções importantes começam por “n�s”

• O Slide 6 mantém o foco em “n�s” e na 
necessidade de n�s mudarmos.

5. Uma breve hist�ria que 
contém uma mensagem 
importante, pode constituir 
um c�digo para chamar a 
atenção dos participantes e 
�����aj�-l��	a	��fl��t��.

5.1 Faça refer�ncia ao Recurso para o Facilitador 
intitulado Focalizar a forma de pensar dos 
formandos para duas hist�rias que podem ser 
utilizadas como c�digos. Repare na origem 
e sugestões proporcionadas para cada 
hist�ria.

5.2 Leia em voz alta para os participantes a 
hist�ria de Inácio. Siga os cinco passos para 
a�al��a�	a	h��tó��a	�	�d��t����a�	qua��	�ã�	a�	
suas mensagens ou lições chave para n�s.

5.3 Repita o processo com a segunda hist�ria, 
a qual é uma parábola. Depois disso, faça 
refer�ncia ao facto de que o conceito 
de “trabalhar na nascente do rio” é de 
importância central para a Participação 
Comunitária e a promoção da saúde 
comunitária – as quais constituem dois outros 
m�dulos de formação.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 1
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

 Uma leitura util é…

Texto de Apoio 
aos Participantes

A abordagem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem (do Manual 1, Objectivo 2, Sessão 2)

Horário 

Actividade que estimula a energia para 
iniciar a sessão 10 minutos

Qual�dad��	d�	uma	l��tu�a	����az 60 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 15 minutos

Sessão 2

Textos de Apoio aos Participantes

Existe uma falta séria de bons materiais 
escritos na área da saúde que sejam relevantes, 
interessantes e que incentivem a aprendizagem 
activa. Muita das vezes, os capítulos dos livros 
escolares não oferecem a solução, uma vez que 
podem ser de difícil leitura e pouco atraentes. 
O Centro de Massinga está a produzir materiais 
que são acessíveis (a nível de linguagem e 
comprimento), de fácil entendimento, reflectivos 
e “activos” na medida em que o leitor tem que 

reflectir e responder a perguntas ou tarefas. As 
respostas podem servir de pontos de partida 
para debates adicionais durante a aula. Nesta 
sessão, examinamos um dos Textos de Apoio 
aos Participantes que os participantes já 
receberam, a fim de identificar os pontos fortes 
e pontos fracos. Desta forma os participantes 
ganharão novas percepções sobre o tipo de 
material que se deve produzir no objectivo final 
de aprendizagem desta série de manuais.
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1. Uma actividade que 
estimula a energia para que 
os participantes esperem 
ansiosamente por esta sessão.

1.1 Inicie a sessão com uma actividade 
que estimula a energia, da autoria do 
participante responsável.

1.2 Arranje uma forma de ligar o que aconteceu 
na actividade que estimula a energia, com 
prop�sito desta sessão. Esta podia ser a 
necessidade de criar Textos de Apoio aos 
Participantes que fossem tão envolventes 
quanto fosse a actividade que estimula a 
energia, de tal modo que os leitores esperem 
ansiosamente por receb�-los e l�-los.

2. Uma leitura para os 
participantes deve ser 
relevante, interessante e 
incentivar a aprendizagem 
a�t�va,	d��a��a�d�	�	l��t��	a	
��fl��t��,	p��	v�a	d�	p���u�ta�	
e/ou tarefas.

2.1 Apresente a seguinte proposição: As 
leituras devem ser relevantes, interessantes 
e incentivar a leitura activa. Pergunte se há 
outros critérios desejáveis num Texto de Apoio 
aos Participantes para os formandos.

2.2 Peça aos participantes para encontrarem e 
colocarem na sua frente, o Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado A abordagem 
de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem, que receberam no Manual 
1. Examinaremos o mesmo em conjunto em 
forma de uma actividade.

2.3 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Uma leitura útil é…, na qual os 
pa�t���pa�t��	�d��t����am	�	qu�	faz	��m	qu�	
uma leitura seja útil, quer para o ensino antes 
da admissão quer para o ensino contínuo.

3. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sua aprendizagem realizada até aqui nesta 
sessão.

3.2 Convide vários voluntários para partilharem 
um ponto particular de aprendizagem que 
tenha eco neles.

3.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 2
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

 Uma leitura util é…Uma leitura util é…(do Objectivo 2, Sessão 2)

Texto de Apoio 
aos Participantes

Uma Actividade de Aprendizagem fica 
suficientemente descrita quando… 

Horário 

Actividade que estimula a energia para 
iniciar a sessão 10 minutos
Cada Actividade de Aprendizagem tem 
que ser documentada em pormenor 120 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão 3

Actividades pormenorizadas de aprendizagem

Logo desde o início desta série de manuais de 
Facilitação, várias Actividades de Aprendizagem 
foram usadas para engajar os participantes e 
encorajá-los a reflectir e aprender, e a divertir-
se ao fazerem as duas coisas. É importante 
que eles entendam que todas as Actividades 
de Aprendizagem que experimentaram são 
pensadas com cuidado e descritas em pormenor. 
Existem dois motivos relacionados: para 
recordar seis meses mais tarde os detalhes 

de como implementá-la; e, para poder ver 
como é que podia ser adaptada para um foco 
ligeiramente diferente.

Nesta sessão nós vemos o tipo de pormenor 
necessário para descrever uma Actividade de 
Aprendizagem de modo que os participantes 
consigam criar e documentar uma sua própria. 
Isto é o que eles vão fazer no próximo Objectivo 
de Aprendizagem.
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1. Uma actividade que estimula a 
energia para dar pontapé de 
saída a esta sessão.

1.1. Inicie a sessão com uma actividade que 
estimula a energia, da autoria do partici-
pante voluntário.

1.2 Ponha a actividade que estimula a energia 
em ligação com o foco da sessão. Foi 
agradável e, apesar de ter sido breve, 
precisamos de documentar a actividade 
de modo que possamos lembrar-nos dela 
alguns meses mais tarde e implementá-la 
igualmente bem.

2. Cada Actividade de 
Aprendizagem tem que ser 
documentada em pormenor.

2.1 Apresente a fundamentação para a de-
scrição em pormenor de uma actividade, 
quer seja breve (tal como uma actividade 
que estimula a energia), quer mais 
complicada.

2.2 Distribua exemplares do Texto de Apoio aos 
Participantes intitulado Uma Actividade de 
Aprendizagem fica suficientemente descrita 
quando… Faça refer�ncia ao facto de 
que as componentes apresentadas nele 
são tanto para o desenho como para a 
descrição de uma determinada actividade.

2.3 Leia o Texto de Apoio aos Participantes em 
���ju�t�	até	a�	��m.	S�l���t�	��m��t�����	�	
responda a quaisquer dúvidas levantadas.

2.4 Agora distribua exemplares da actividade 
intitulada Uma leitura útil é… da última 
sessão. Os participantes experimentaram a 
actividade mas não a viram descrita.

Reveja a descrição da actividade e note 
onde cada componente no Texto de Apoio 
aos Participantes está incluída dentro 
da actividade. Depois disso, saúde os 
comentários dos participantes assim como 
quaisquer dúvidas.

2.5 Facilite o desenvolvimento de uma Activi-
dade de Aprendizagem em conformidade 
com as componentes em Uma Actividade 
de Aprendizagem fica suficientemente 
descrita quando…

Peça aos participantes para escolherem um 
tema no qual uma determinada actividade 
podia fortalecer a aprendizagem dos seus 
estudantes. Realize uma tempestade de 
ideias sobre cada componente, a começar 
p�la	���al�dad�	�	a	p������u��	p�l�	d�bat�.	
Termine por decidir-se por uma designação 
apropriada para a actividade.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 3
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3. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sua aprendizagem realizada até aqui nesta 
sessão.

3.2 Convide vários voluntários para partilharem 
um ponto particular de aprendizagem que 
tenha eco neles.

3.3 Faça refer�ncia ao facto de que muitas 
publicações cont�m actividades e/ou 
ideias participativas para projectar uma 
actividade. Existem igualmente fontes em 
rede.

3.4 TPC: Sugira aos participantes que 
comecem a recolher actividades e ideias 
e as guardem numa pasta. Faça refer�ncia 
ao facto de que é sempre boa ideia anotar 
a fonte da actividade.

3.5 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.
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Materiais

Slides Códigos visuais (do Objectivo 2, Sessão 1)

Textos de Apoio 
aos Participantes

O que são os códigos (do Objectivo 1, Sessão 7) 

Recurso para o 
Facilitador

Focalizar a forma de pensar dos formandos e Reflectir 
sobre uma determinada actividade (do Objectivo 1, 
Sessão 2)

Horário 

Actividade que estimula a energia para 
iniciar a sessão 10 minutos

Um recurso útil para o facilitador 50 minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão 4

Recursos para o Facilitador

Os facilitadores podem necessitar de mais 
informação do que consta num plano para a 
sessão para aproveitar bem os Slides ou um 
Texto de Apoio aos Participantes, ou para 
contribuir para o sucesso de uma determinada 
Actividade de Aprendizagem. Em vez de 
acrescentar uma explicação demorada ao 

plano para a sessão, pode ser útil e valorizado 
que se apresentem informações adicionais 
num Recurso para o Facilitador. Nesta sessão 
apresentamos aos participantes um Recurso para 
o Facilitador que foi usado com eles mas sem o 
seu conhecimento.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 4



Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada
CFS - Massinga

4�

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Uma actividade que estimula a 
energia para iniciar esta quarta 
sessão.

1.1 Inicie a sessão com uma actividade 
que estimula a energia, da autoria do 
participante voluntário.

1.2 Tente ligar a actividade que estimula a 
energia com o foco da sessão, a qual tem 
a ver com a preparação de um Recurso 
para o Facilitador. Por exemplo, num 
breve Recurso para o Facilitador, podia-se 
explicar porque é que uma determinada 
actividade que estimula a energia se 
relaciona bem com uma determinada 
sessão.

2. Um Recurso para o Facilitador 
contém informações, ideias e 
sugestões, que vão além do 
que consta do plano para a 
sessão ou de uma Actividade 
de Aprendizagem.

2.1 Distribua exemplares do Recurso para o 
Facilitador intitulado Focalizar a forma de 
pensar dos formandos. Explique que o 
mesmo foi elaborado de modo a ajudar o 
facilitador no uso dos Slides como c�digos 
e não simplesmente para proporcionar 
informação.

2.2 Projecte de novo os Slides 1, 2 e 3 de 
Códigos visuais. Faça uma pausa com 
cada Slide e note as sugestões no Recurso 
para o Facilitador que dizem respeito ao 
m��m�,	a	��m	d�	f��al�za�	ma��	��	�����	
passos no Texto de Apoio aos Participantes 
intitulado O que são os códigos?

2.3 Peça aos participantes para imaginarem 
que eles sejam novos facilitadores que 
nunca tenham usado os Slides como 
c�digos. Coloque as seguintes perguntas: 
“Será que o recurso para o facilitador é 
útil?” e “De que maneira?”

2.4 Examine um segundo Recurso para o 
Facilitador. Distribua exemplares de Reflectir 
sobre uma actividade. Faça refer�ncia ao 
facto de que o mesmo foi apresentado 
ao facilitador nos princípios deste manual 
para ajudar a preparar-se para as muitas 
actividades que se seguiriam, e depois a 
facilitar as mesmas.

2.5 Explique que não se pretende que 
os Recursos para o Facilitador sejam 
prescritivos. Em vez disso, eles apresentam 
informações, considerações e ideias para o 
facilitador fazer uso da sua pr�pria maneira.

3. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 3.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	
a sua aprendizagem realizada até aqui 
nesta sessão.
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3.2 Convide vários voluntários para partilharem 

um ponto particular de aprendizagem 
que tenha eco neles.

3.3 Faça lembrar aos participantes para 
continuarem com o seu TPC de análise do 
ensino/aprendizagem e para entregarem 
uma	d�la�	��	��m	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 4
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Avaliação das nossas sessões

Texto de Apoio 
aos Participantes

Planos de aula 

Horário 

Actividade que estimula a energia para 
iniciar a sessão 15 minutos

Feedback proveniente dos participantes 50 minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 2, 
����lu�ã�	���al	�	TPC 15 minutos

Sessão 5

Avaliação do progresso

Nas quatro sessões anteriores, apresentámos 
vários materiais aos participantes que constam 
dos manuais como recursos para os formandos e 
facilitadores. Antes de adiantar para o objectivo 
final de aprendizagem, em que os participantes 

projectarão tais materiais para implementação 
num mini-workshop, é importante reflectir sobre 
as nossas sessões anteriores e descobrir o que os 
participantes estão a pensar e a sentir.



Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada 3manua
l

51

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Uma actividade que estimula 
a energia para iniciar esta 
����ã�	���al	d��t�	Obj��t�v�	d�	
Aprendizagem.

1.1 Inicie a sessão com uma actividade que 
estimula a energia, da autoria do partici-
pante voluntário.

1.2 Realize uma avaliação apreciativa rápida 
da actividade que estimula a energia. 
Voc� podia descobrir o número de 
participantes que se sentem melhor como 
resultado da mesma e o número dos que 
�ã�	���a�am	af��tad��.

1.3 Ponha em ligação a “avaliação” com o 
foco desta sessão, o qual é de descobrir o 
que os participantes estão a pensar/sentir 
como resultado das sessões anteriores. É 
importante fazer isto antes de avançar 
para o pr�ximo Objectivo de Aprendiza-
gem, no qual eles concretizarão mais da 
sua aprendizagem.

2. O feedback dos participantes 
sobre sessões anteriores e 
sobre a sua aprendizagem, 
expressões de sentimentos e 
sugestões criativas.

2.1 Faça lembrar a todos que é importante 
controlar de vez em quando junto dos 
participantes para ver como é que a sua 
aprendizagem está a avançar. Neste caso, 
isto é relativamente às quatro sessões ante-
riores que trataram da projecção e uso de 
mat���a��	�du�a����a��	pa�a	b�������a�	��	
participantes bem como os facilitadores.

2.2 Implemente a Actividade de Aprendizagem 
intitulada Avaliação das nossas sessões, a 
qual estimula os participantes a propor-
cionarem um feedback sobre as sessões 
que acabam de experimentar. Repare no 
d�bat�	����m��dad�	��	��m	da	d�����çã�	
da actividade, o qual envolve um olhar 
para o futuro.

2.3 Faça questão de recolher os papéis dos 
blocos gigantes da actividade, que cont�m 
pontos de vista valiosos dos formandos acer-
ca das quatro sessões anteriores. Aproveite 
as suas sugestões para melhorar as sessões.

2.4	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	
a sua aprendizagem nesta sessão. Depois 
convide vários voluntários para partilharem 
uma nova percepção perspicaz ou uma 
percepção que foi reforçada.

3. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 2, conclusão 
���al	�	TPC.

3.1 Comunique aos participantes que chegou a 
altura deles concretizarem o que aprende-
ram. É isto que se pretende com o Objectivo 
de Aprendizagem a seguir, que é o último.

Objectivo de Aprendizagem 2
Manual 3 • Sessão 5
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3.2 D� a cada participante um exemplar 

do Texto de Apoio aos Participantes 
intitulado Planos de aula, que é uma versão 
ligeiramente adaptada do plano para a 
sessão que foi usado com eles no Manual 1.

A tarefa é que eles revejam o Texto de 
Apoio aos Participantes antes da pr�xima 
sessão, fazendo isto com uma mentalidade 
positiva, por ser um pouco diferente daquilo 
que estão habituados a usar.

3.3 Receba de cada participante a sua análise 
da	p��t��a	��fl��t�va.	��v�lva	a	m��ma	�	
mais rápido possível com comentários por 
escrito.
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Aprendizagem 3

Projectar e facilitar um workshop com uso de uma 
metodologia de aprendizagem activa e integrada.

Apresentação

Agora voltamos para o Resultado de Apren-
dizagem deste manual e criamos um processo 
que permite que toda a gente envolvida avalie o 
ponto a que o mesmo foi alcançado. Lembre-se 
que um Resultado de Aprendizagem se trata 
realmente de uma competência que os nossos 
participantes, que são professores, tem que ser 
capazes de executar bem. Alcançar o Resultado 
de Aprendizagem aproxima os participantes de 
poder executar a principal competência da série, 
a qual é de facilitar, como seu trabalho futuro, 
sessões de aprendizagem activa e integrada para 
trabalhadores de saúde, estudantes e activistas 
de saúde comunitária.

Nós sabemos que executar algo novo, e fazê-lo 
bem, adquire-se com a prática, sendo feito me-
lhor num ambiente que seja positivo e apoiante, 
de modo que as habilidades se desenvolvam e a 
auto-confiança cresça. Então, para esta avaliação 
a abordagem será crítica de forma construtiva, 
em vez de crítica de forma negativa. Se bem 
que os planos de aula e recursos dirigem os 
professores a trabalharem aos pares, o tempo 
e a disponibilidade de participantes desejáveis 
no workshop poderão obrigá-lo a constituir 
pequenos grupos. O que se pretende, é que cada 
participante trabalhe com um ou mais colegas de 

tal modo que possam partilhar as suas dificulda-
des e celebrar os seus sucessos.

Cada participante tem que recorrer ao conhe-
cimento que ela/ele tem acerca dos formandos 
adultos e dos elementos fundamentais da facili-
tação, contribuindo com percepções perspicazes 
pessoais que tiverem sido adquiridas acerca 
do desenvolvimento e uso de recursos bem 
elaborados, para projectar e implementar a com-
ponente educacional de um workshop de dois 
dias. Este incentivará a aprendizagem activa e 
integrada. Será necessário que os membros da 
equipa estejam focados e que sejam criativos e 
habilitados na sua forma de pensar (planificação 
do workshop) e nas suas acções (implementação 
do workshop).

Será da responsabilidade de cada pequena equi-
pa, identificar quem serão os participantes do 
seu workshop, e trabalhar junto das instituições 
convenientes para organizar a sua assistência e 
alojamento. A logística não fará parte da tarefa, 
de forma a manter o foco na aprendizagem 
activa, que é o tema desta série. Por outro lado, 
será proporcionado como recurso para o futuro, 
um recurso excelente do CFS-Massinga para a 
planificação.
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Há cinco sessões. Os participantes projectarão 
primeiro um workshop de dois dias com o 
uso de um modelo que vem proporcionado, 
para definir o Resultado de Aprendizagem 
e especificar o conteúdo (o qual incluirá 
uma reflexão por parte dos participantes) e o 
processo de aprendizagem. O resultado será 
parecido com a forma como um Objectivo de 
Aprendizagem e sessões afins são apresentados 
nestes manuais. A seguir, os participantes com 
a tarefa de planificação elaborarão recursos 
para os participantes e para um facilitador. A 

seguir, eles implementarão o plano e testarão 
os recursos. Seguir-se-á a cada workshop uma 
sessão de reflexão, em que os participantes 
analisarão aquilo que são capazes de fazer e 
qual é o trabalho adicional que tem que ser 
realizado.

Por último, reflectiremos sobre a série de 
manuais e os materiais que foram introduzidos. 
Isto proporcionará um feedback valioso acerca 
de aspectos que são fortes e aspectos que 
poderão ser melhorados.
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Materiais

Textos de Apoio 
aos Participantes

Realizar o Resultado de Aprendizagem e Planos de 
aula (do Objectivo 2, Sessão 5)

Recurso para o 
Facilitador

Ajudar com o TPC

Horário 

Actividade que estimula a energia e apresentação 
do terceiro Objectivo de Aprendizagem 15 minutos

A tarefa 70 minutos

O Resultado de Aprendizagem 50 minutos

Fundamentação e apresentações das sessões 100 minutos

Os pontos fundamentais 100 minutos

O processo de aprendizagem 100 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 90 minutos

Sessão 1

Planos de aula

A primeira tarefa é de projectar o plano 
educacional para um workshop de dois dias 
que seja realista em termos daquilo que se 
pode realizar. Nesta sessão os participantes 
dividem-se aos pares e escolhem o tema que 
deverá ser abordado através do seu workshop, 
e propõem quem deverão ser os participantes 
no workshop. Com uso de um modelo, cada par 
passa a definir o Resultado de Aprendizagem e a 
elaborar um mínimo de dois planos de aula que 

especifiquem pontos fundamentais, o processo 
de aprendizagem, e os recursos que deverão ser 
elaborados para um facilitador e para uso com 
os seus participantes no workshop. Continue 
com a programação para os participantes 
elaborarem elementos energizadores para iniciar 
uma sessão e igualmente para usá-los no meio 
das sessões quando o grupo precisa de ser 
estimulado.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 1
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1. É usado um exercício para 
estimular os participantes 
para iniciar a primeira 
����ã�	d�	�bj��t�v�	���al	d�	
aprendizagem.

1.1 Inicie a sessão com uma actividade que es-
timula a energia, da autoria do participante 
voluntário.

1.2 Depois disso, ponha a actividade que 
estimula a energia em ligação com o que 
se pretende com esta sessão, que é de pro-
jectar sessões de aprendizagem que sejam 
interactivas e animadas.

2. A	ta��fa	��p��í���a	é	d�	projectar e facilitar um 
workshop de dois dias de ensino 
contínuo que contenha duas 
sessões abrangentes.

2.1 Distribua aos participantes o Texto de 
Apoio aos Participantes intitulado Realizar o 
Resultado de Aprendizagem. Revejam em 
conjunto a primeira página. Faça uso do 
Recurso para o Facilitador intitulado Ajudar 
com o TPC para completar as explicações.

Note-se: Voc� e os participantes são respon-
sáveis por organizar os arranjos logísticos. 
C�����m�	��m�	é	qu�	����	����	f��t�	�	a��a�-
je tempo – fora o que é proposto aqui – para 
a	pla�����açã�	�	���a��zaçã�	da	l��í�t��a.

O Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Eventos de formação: Guião de realização 
qu�	����	d��t��buíd�	�a	����ã�	���al,	p�d�	
�����t�-l�	�a	pla�����açã�	l��í�t��a.

2.2 Divida os participantes aos pares e apre-
sente a tarefa inicial, que é de procurar 
um local calmo fora da sala de aulas e por 
um período de trinta minutos, para fazer o 
seguinte:

•	 Id��t����a�	um	t�ma	qu�	��qu���a	a�çõ��	
melhoradas por parte dos trabalha-
dores de saúde e que serão o foco do 
workshop

•	 Id��t����a�	qu�m	é	qu�	b�������a��a	p�la	
participação num workshop que visa 
melhorar essas acções

• Proponha um título para o workshop.

2.3 Juntem-se e receba de cada par de parti-
cipantes os resultados da sua tarefa inicial. 
D� sugestões úteis e tente garantir que em 
nenhum caso, dois pares terão de projectar 
e implementar precisamente o mesmo 
workshop.

2.4 Faça refer�ncia ao modelo de workshop 
constante do Texto de Apoio aos Participan-
tes. Explique que vamos focalizar o mesmo 
para o resto desta sessão.
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Note-se: Se for possível, faça com que os 
participantes disponham de uma versão 
electr�nica do modelo.

2.5	R�v�jam	�m	���ju�t�	�	m�d�l�	�	�d��t���-
quem as partes principais que exigem um 
foco e uma forma criativa de pensar por 
parte de cada par de participantes.

3. O Resultado de Aprendizagem 
do workshop é uma 
compet�ncia. É aquilo que 
cada participante estará em 
condições de executar até ao 
��m	da�	����õ��.

3.1 Faça refer�ncia à tarefa de Planos de aula 
da última sessão, que é uma adaptação de 
planos de aula usados com os participantes 
no Manual 1.

3.2 Examine o seu Resultado de Aprendizagem. 
Explique que se trata de uma compet�ncia 
que se pretende aprender, e que sabemos 
que está aprendida quando presenciarmos 
a sua execução, ou na sua globalidade ou 
em partes. Os seus workshops devem ser 
projectados para que isso aconteça.

3.3 D� 30 minutos às equipas para debaterem 
�	d�������m	�	R��ultad�	d�	Ap���d�za��m	
para os seus respectivos mini-workshops.

4. O	�a����í���	�d��t����a	p��qu�	é que o tema suscita interesse 
e explica como/por que 
razão um workshop com este 
Resultado de Aprendizagem em 
particular, ajudará a responder 
à questão.

Para cada sessão, os 
participantes escrevem uma 
breve apresentação na forma 
de uma explicação sobre 
como a sessão se relaciona 
com o raciocínio (e com a 
realização do Objectivo de 
Aprendizagem), e sobre o que 
vai acontecer na sessão.

4.1 Em sessão plenária, explique a importância 
de incluir as explicações de base na docu-
mentação de um plano para o workshop e 
para cada sessão.

4.2 Leiam em conjunto o raciocínio a partir 
do exemplo em Planos de aula. Ajude 
os participantes a verem como é que se 
relaciona com a realização do Objectivo de 
Aprendizagem. O raciocínio contém: (i) um 
tema, (ii) uma opinião acerca de por que 
razão/como abordar o tema, e (iii) como 
consequ�ncia, o que vai ser abrangido nas 
sessões.

4.3 Repita o processo com a apresentação de 
uma das sessões. Veja-se como é que a 
sessão está ligada ao raciocínio, e como a 
mesma apresenta o que vai acontecer na 
sessão.

4.4 D� uma hora para que as equipas debatam 
as explicações do raciocínio e do plano de 
aula e comece a esboçar os dois.

4.5 Será necessário mais tempo para concluir 
a elaboração do raciocínio e das 
apresentações às sessões. Isso será para 
organização pelas equipas depois das horas 
normais de expediente.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 1
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5. Os pontos fundamentais 
representam o que os 
participantes precisam de 
saber de forma a executar 
devidamente a compet�ncia. 
Este é o conteúdo do workshop.

Um princípio: no caso em 
que é necessário dizer mais a 
��m	d�	��t��d��-��	um	p��t�	
fundamental, em vez de 
colocar tudo no plano de aula, 
elabore um Texto de Apoio aos 
Participantes.

5.1 Na sessão plenária, explique que os “pontos 
fundamentais” são aquilo que voc� preten-
d�	��p������am��t�	qu�	��	��u�	f��ma�d��	
saibam. Os pontos fundamentais contribuem 
para a execução da compet�ncia.

5.2 Examine os pontos fundamentais para uma 
das sessões constantes do Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado Planos de aula. 
Diga aos participantes para repararem no 
grau de pormenor e no facto de se usarem 
orações completas. Apresente e explique o 
princípio.

5.3	�ê	45	m��ut��	pa�a	qu�	a�	�qu�pa�	d����am	
os pontos fundamentais para cada uma das 
suas sessões de workshop.

5.4 Juntem-se e controle para ver se há quais-
qu��	d����uldad��.	Uma	d�t��m��ada	�qu�pa	
��m	al�uma	d����uldad�,	d�v�	ap�����ta�	
a mesma visualmente (em papel de bloco 
gigante) bem como oralmente. Estimule os 
seus colegas a contribuírem com sugestões 
úteis.

5.5	Talv�z	��ja	����������	ma��	t�mp�	pa�a	d���-
nir os pontos fundamentais, sendo isto para a 
organização pelas equipas depois das horas 
normais de expediente.

6. O processo de aprendizagem 
é aquilo que vai acontecer 
para que os participantes 
descubram, analisem 
e aprendam os pontos 
fundamentais.

Um princípio: quando é 
necessário que seja dito 
mais de forma a engajar 
com �xito os participantes 
na aprendizagem activa 
e integrada, elabore uma 
actividade pormenorizada de 
aprendizagem.

6.1 Em sessão plenária, explique que é neces-
sário um “processo de aprendizagem” para 
�ada	p��t�	fu�dam��tal,	a	��m	d�	��mp��-
end�-lo e avançar para a mudança a nível 
pessoal.

6.2 Escolha uma das sessões no Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado Planos de aula e 
revejam em conjunto a coluna do processo 
de aprendizagem. Faça refer�ncia ao 
Recurso para o Facilitador intitulado Ajudar 
com o TPC, para coisas que devem ser 
indicadas aos participantes. Apresente e 
explique o princípio.

6.3 D� uma hora para que os participantes 
d����am	�	p�������	d�	ap���d�za��m	da�	
suas sessões.

6.4	Ju�t�m-��	�	d�batam	qua��qu��	d����ulda-
des. Seja prestativo mas evite que voc� faça 
o trabalho por uma equipa que tenha um 
problema. Incentive os outros no sentido de 
contribuírem com ideias.
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6.5 Será necessário mais tempo para elaborar 

o processo de aprendizagem para duas 
sessões. Será necessário que as equipas 
trabalhem depois das horas normais de 
expediente.

7. Resumo. A sessão é fechada 
��m	uma	����lu�ã�	���al.	E�ta	
���lu�	uma	f��ma	d�	��fl�xã�	�u	
avaliação, podendo incluir um 
breve resumo e um TPC para 
contribuir para a aprendizagem 
adicional.

7.1  Em sessão plenária diga aos participantes 
para examinarem de novo o seu Texto de 
Apoio aos Participantes intitulado Planos 
de aula, e o último ponto que se trata da 
“C���lu�ã�	���al”.

7.2	Expl�qu�	qu�	“C���lu�ã�	���al”	��������a	
terminar a sessão. Normalmente ela envolve 
uma	b��v�	��fl�xã�	�	���um�	d��	p��t��	
fundamentais sobre os quais os formandos 
��z��h��	d�v�m	��fl��t��	ma��.	P�d�	�v��tual-
mente haver também um TPC para preparar 
os formandos para a pr�xima sessão.

7.3 D� 30 minutos para que os participantes de-
batam e se decidam pelo tipo de conclusão 
���al	qu�	vã�	faz��	pa�a	�ada	uma	da�	�ua�	
sessões de workshop.

7.4 Faça o resumo daquilo que foi debatido 
nesta sessão e do que os participantes t�m 
que fazer agora:

• A tarefa

• Componentes do modelo

• Organização da logística à parte.

7.5 Explique que na pr�xima sessão, vamos 
elaborar recursos para uso no workshop. 
Ao mesmo tempo que uma determinada 
equipa elabora mais dos seus planos de 
aula, ela deve anotar ideias para recursos 
para a aprendizagem.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 1
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Texto de Apoio 
aos Participantes

Uma Actividade de Aprendizagem fica suficiente-
mente descrita quando… (do Objectivo 2, Sessão 3)

Horário 

Actividade que estimula a energia 15 minutos

Elaboração de um Texto de Apoio aos Participantes 90 minutos

Elaboração de imagens 90 minutos
Elaboração de actividades pormenorizadas de 
aprendizagem 90 minutos

Elaboração de um Recurso para o Facilitador 90 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 10 minutos

Sessão 2

Elaboração dos recursos

Os participantes examinaram vários recursos 
que podem ser utilizados para incentivar a 
aprendizagem activa. Contam igualmente com 
os seus próprios exemplares para consulta, na 
altura de elaboração dos seus próprios recursos. 
Nesta sessão, avançamos com a segunda parte 
da sua tarefa, que é que cada equipa elabore 
recursos para a aprendizagem para as suas 

sessões. Tais recursos incluem os seguintes: 
um Texto de Apoio aos Participantes, uma ou 
mais Actividades de Aprendizagem, uma ou 
mais imagens para uso como códigos ou para 
exemplificar um ponto, e um Recurso para o 
Facilitador. O processo envolve um encontro 
para controlar o avanço das equipas e para 
ajudar com quaisquer dificuldades encontradas.
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1. Uma actividade que estimula a 
energia dá o pontapé de saída 
a esta segunda sessão.

1.1 Inicie a sessão como é habitual com a 
implementação de uma actividade que 
estimula a energia pelo participante 
voluntário.

1.2 Ponha a actividade que estimula a energia 
em ligação com o prop�sito desta sessão. 
Por exemplo, a desenho e documentação 
de recursos para os workshops da 
equipa incluem elementos energizadores 
que são considerados Actividades de 
Aprendizagem.

2. A elaboração de um Texto de 
Apoio aos Participantes que 
seja relevante, interessante, 
estimule a aprendizagem 
activa e seja de cinco páginas 
ou menos.

2.1 Em sessão plenária, peça aos participantes 
para recordarem a partir do trabalho 
anterior, o prop�sito e qualidades 
desejáveis de um Texto de Apoio aos 
Participantes.
Sublinhe que é isto que cada equipa 
deve alvejar na elaboração de um Texto 
de Apoio aos Participantes para o seu 
workshop.

2.2 D� uma hora de tempo de aula para que 
as equipas redijam um Texto de Apoio aos 
Participantes. Qualquer tempo adicional 
que for necessário, será para a organização 
pelas equipas.

2.3 Organize breves controlos pontuais para 
ver como é que o trabalho está a avançar 
e dar ideias para considerar, a qualquer 
�qu�pa	qu�	t��ha	d����uldad�.

3. Elaboração de uma ou mais 
imagens que provoquem 
curiosidade e debate, por 
via do encorajamento dos 
comentários por parte dos 
participantes.

3.1 Em sessão plenária, diga aos participantes 
para recordar a sessão sobre o uso das 
imagens como c�digos e peça-lhes para 
�d��t����a��m	al�uma�	p����b�l�dad��	pa�a	
sua consideração.

Explique que eles podem escolher uma 
imagem já existente ou fabricar uma nova. 
A forma como se usa a imagem, deverá 
constar do plano de aula ou de uma 
Actividade de Aprendizagem.

3.2 D� uma hora de tempo de aula para que 
as equipas estudem que tipo de imagem é 
desejável e a seguir a procurem. Qualquer 
tempo adicional que for necessário será 
para organização pelas pr�prias equipas.

3.3 Realize um breve “controlo” para ver 
como é que o trabalho está a avançar 
e proporcionar ideias às equipas que 
��t�v���m	a	t��	d����uldad��.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 2
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4. Elaboração de uma ou mais 
actividades pormenorizadas 
de aprendizagem que tenham 
um prop�sito relacionado 
com os pontos fundamentais 
constantes do plano de aula.

4.1 Em sessão plenária, reveja-se rapidamente 
o que está apresentado no Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado Uma Actividade 
de Aprendizagem fica suficientemente 
descrita quando… que os participantes 
receberam antes. Esses mesmos elementos 
devem orientar cada equipa na 
elaboração das suas pr�prias Actividades 
de Aprendizagem.

Incentive as equipas a garantir que 
qualquer Actividade de Aprendizagem 
esteja relacionada com um ou mais pontos 
fundamentais. Elas devem fazer uso da 
forma criativa de pensar.

4.2 D� uma hora de tempo de aula para que 
as equipas tracem as suas respectivas 
Actividades de Aprendizagem. Qualquer 
tempo adicional que for necessário, é para 
a organização pelas pr�prias equipas.

4.3 Organize breves controlos pontuais para 
ver como é que o trabalho está a avançar 
e dar ideias às equipas que estiverem a ter 
d����uldad��.

5. Elaboração de um Recurso 
para o Facilitador que 
contenha informações para 
além do que consta do plano 
de aula.

5.1 Em sessão plenária, recordem em conjunto 
que um Recurso para o Facilitador contém 
informações, ideias e sugestões, para além 
do que consta do plano de aula ou de uma 
Actividade de Aprendizagem.

Não se pretende que ele seja prescritivo; 
em vez disso, a informação serve para 
uso um facilitador fazer uso dele como 
entender.

5.2 D� uma hora de tempo de aula a cada 
equipa para que esboce um Recurso para 
o Facilitador. Qualquer tempo adicional 
que for necessário, é para a organização 
pelas pr�prias equipas.

5.3 Organize breves controlos pontuais para 
ver como é que o trabalho está a avançar 
e dar ideias às equipas que estiverem a ter 
d����uldad��.

6. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 6.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sua aprendizagem realizada até aqui nesta 
sessão.

6.2 Convide vários voluntários para partilharem 
um ponto particular de aprendizagem que 
tenha eco neles.
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Materiais

Texto de Apoio 
aos Participantes

Realizar o Resultado de Aprendizagem (do 
Objectivo 3, Sessão 1)

O que for exigido por cada equipa facilitadora para o seu 
workshop

Horário 

Papel dos colegas que não estejam a facilitar 20 minutos

Cada workshop 2 dias

Avaliação e feedback 60 minutos

R��um�	�	����lu�ã�	���al 5 minutos

Sessão 3

Implementação dos planos de aula

O nosso foco está no tema de aprendizagem 
activa, portanto vamos presumir que os 
preparativos logísticos tenham sido realizados, 
os participantes tenham chegado e as equipas 
estejam prontas para facilitar cada um dos 
seus workshops de dois dias. Portanto, a sessão 

consiste numa série de workshops nos quais os 
colegas que não estejam a facilitar, serão tanto 
participantes como observadores. No fim de 
cada workshop, os participantes darão feedback 
à equipa facilitadora.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 3
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. C�����maçã�	d�	pap�l	qu�	
deverá ser desempenhado 
pelos colegas que não estejam 
a facilitar.

1.1 Antes dos workshops, juntem-se e debatam 
como é que os colegas que não estejam 
a facilitar, serão tanto participantes bem 
como observadores.

1.2 Reveja o que deverá ser observado, no 
Texto de Apoio aos Participantes intitulado 
Realizar o Resultado de Aprendizagem. As 
observações não deverão ser apontadas 
durante o workshop, uma vez que isso 
coloca pressão adicional na equipa. 
O método é de observar e lembrar-se. 
As observações serão apresentadas e 
debatidas ap�s o workshop, na sessão de 
��fl�xã�.

2. Implementação dos workshops. 2.1 Cada equipa é responsável pela 
preparação do seu local e por estar pronta 
para iniciar o workshop. Voc� pode decidir 
��	é	���������a	uma	ab��tu�a	“�����al”,	�	
caso sim, como realizá-la.

2.2 Agora, passe a vara para a equipa 
facilitadora e junte-se aos outros colegas 
como participante e observador.

3. Avaliação de cada workshop 
e feedback dado à equipa 
facilitadora.

3.1 Comece por reconhecer a equipa pelo seu 
forte esforço de principiante na projecção 
e implementação de um workshop.

3.2 Pergunte aos facilitadores como é que 
se sentiram. Será que estavam nervosos? 
Ficaram satisfeitos com a forma como 
o workshop se desenvolveu? Ficaram 
satisfeitos com o resultado? O que 
pretenderiam fazer de outra forma?

3.3 Passe agora para os observadores para ter 
��	��u�	��m��t�����.	A��x�	�a	pa��d�	uma	
c�pia dos critérios contidos no Texto de 
Apoio aos Participantes intitulado Realizar o 
Resultado de Aprendizagem.

Facilite um processo para chegar-se 
a uma pontuação global para cada 
���té���.	A	���u��,	�d��t���qu�	��	a�p��t��	
��p��í�����	qu�	f��am	f��t��	(qu�	��	d�v�	
continuar a fazer) e aqueles que podiam 
ser melhorados. Debata-se e proponham-se 
m�lh���a�	��p��í���a�.

3.4 Convide a equipa facilitadora a responder 
às observações dos seus colegas. A seguir, 
peça a cada facilitador uma percepção 
perspicaz que ela/ele teve como resultado 
da	fa��l�taçã�	�	d��ta	��fl�xã�.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

4. R��um�	�	����lu�ã�	���al. 4.1 Termine por reconhecer a todos pelos 
seus comentários sinceros, dizendo que 
voc� espera ansiosamente pelo workshop 
seguinte.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 3
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

AvaliaçãAvaliação de novo do estado de espírito
o das nossas sessões

Texto de Apoio 
aos Participantes

Pós-teste e Eventos de formação: Guião de 
realização

Horário 

Estado de espírito enquanto os participantes 
passavam pela série de manuais 30 minutos
Valor dos materiais didácticos empregues na série 
de manuais 30 minutos

R�fl�xã�	��b��	a	v�a��m	d�	ap���d�za��m 45 minutos
Resumo do Objectivo de Aprendizagem 3 e 
����lu�ã�	���al 20 minutos

Sessão 4

Reflexão sobre a nossa aprendizagem e a série de 
manuais

Começamos por mais uma vez fazer o mapa do 
nosso estado de espírito, desta vez em relação 
à “viagem” pela série de manuais. O estado 
de espírito (astral) é um indicador de até que 
ponto os participantes estavam engajados no 
material e se sentiram satisfeitos. A satisfação 
vai além do divertimento; ela inclui um sentido 
de benefício. Importa também receber dos 
participantes, comentários sobre os materiais 
didácticos que foram utilizados com eles 
e sugestões específicas para melhorias. A 
seguir vem um pós-teste, que os participantes 
reconhecerão como o pré-teste do começo da 

série de manuais, mas com o acréscimo de uma 
frase adicional que deverá ser completada, sobre 
como e onde a facilitação se encaixa no seu 
trabalho futuro.
A sessão termina por uma “conclusão final” 
que inclui a provisão aos participantes de uma 
cópia da lista de verificação do Centro de 
Massinga para a planificação, implementação e 
avaliação de um evento de formação. O que se 
pretende é incentivar os professores no sentido 
de continuarem a pensar em eventos úteis de 
aprendizagem para os outros e no respectivo 
desenvolvimento de estratégias.
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Estado de espírito do 
participante enquanto passava 
pela série de manuais.

1.1 É a vez do facilitador de iniciar a sessão 
com uma actividade que estimula a 
energia.

1.2 Implemente a actividade intitulada Ava-
liação de novo do estado de espírito, para 
medir até que ponto o estado de espírito 
d�	�ada	um	flutuava	��qua�t�	��	pa�t���-
pantes viajavam pelo m�dulo. Depois disso, 
solicite comentários sobre “por que razão” 
se registaram mudanças no astral de cada 
um.

2. R�fl�xã�	��b��	�	val��	d��	materiais didácticos empregues 
no m�dulo, e sugestões 
��p��í���a�	pa�a	m�lh���a�.

2.1 Faça refer�ncia ao facto de terem sido 
utilizados muitos recursos para incentivar 
a aprendizagem activa dos participantes 
e pressioná-los no sentido de pensarem. 
Houve Textos de Apoio aos Participantes, 
Slides e Actividades de Aprendizagem.

2.2	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	�d��t����a��m	
���u����	��p��í�����	d�	qu�	���ta�am	�	qu�	
os ajudaram. Peça-lhes para explicarem 
por que razão/como é que isso os ajudou.

2.3 Agora pergunte acerca dos recursos que 
não foram referidos. Em que aspectos 
estes podiam ser melhorados e/ou melhor 
empregues?

2.4 Anote os comentários e sugestões dos par-
ticipantes, uma vez que isto é um feedback 
importante para n�s enquanto facilitadores.

2.5	R���ba	d��	pa�t���pa�t��	a	�ua	a��l���	���al	
d�	p��t��a	��fl��t�va.	C�mb���	��m	�l��	
como será feita a devolução das análises 
com os seus comentários, visto que a forma-
ção em facilitação já acabou.

3. R�fl�xã�	��b��	a	v�a��m	d�	
aprendizagem, do começo da 
série de manuais até aqui.

3.1 Apresente o Pós-teste e o seu valor na pro-
visão a cada participante (e ao facilitador) 
d�	uma	v������açã�	da	f��ma	��m�	a	�ua	
aprendizagem progrediu desde o início até 
agora.

3.2 Distribua exemplares do Pós-teste e peça 
aos participantes para preench�-lo 
calmamente. Quando eles concluírem, tire 
c�pias para o seu arquivo e deixe que os 
pa�t���pa�t��	��qu�m	��m	��	��u�	p�óp����	
originais.

3.3 Estimule que os participantes façam 
comentários acerca da sua viagem de 
aprendizagem (desde o Pré-teste) e acerca 
da aplicação do que aprenderam.

Objectivo de Aprendizagem 3
Manual 3 • Sessão 4
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

4. Resumo do Objectivo de 
Aprendizagem 3 e conclusão 
���al	é	a	l��ta	d�	v������açã�	d�	
Centro de Massinga para a 
pla�����açã�,	�mpl�m��taçã�	
e avaliação de um evento de 
formação.

4.1 Lembre aos participantes que se pretende 
que a aprendizagem seja permanente, 
portanto, é importante que continuem a 
ser curiosos e a ter vontade de aprender.

4.2 De forma a estimular a aprendizagem 
permanente, apresente o Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado Eventos de 
formação: Guião de realização. Forneça 
um exemplar a cada participante.

Estimule que os participantes revejam o 
Texto de Apoio aos Participantes no seu 
pr�prio tempo e que ponderem sobre 
como é que podia ser útil para eles e 
pa�a	a�	�ua�	���t�tu�çõ��,	�a	pla�����açã�,	
implementação e avaliação da formação 
contínua.

4.3 Encerre a sessão e a série de manuais, 
desejando muito sucesso aos participantes 
na prática da facilitação e na promoção 
da aprendizagem activa e integrada.

Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada
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�0 Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 1

Tenho uma carta para…

Propósito: engajar os participantes num jogo divertido e rápido que os põem 
em movimento a nível físico e espiritual

Grupo: juntos na sala de aulas
Duração: 15 minutos
Materiais: é necessário que as cadeiras ou carteiras na sala estejam 

encostadas às paredes

Passos

1. Diga aos participantes para ficarem em 
pé ou sentados em cadeiras num círculo, 

estando você no meio. Explique que você tem 
uma carta para entregar a uma pessoa especial e 
“caso se aplique a você, você tem que mudar-se, 
trocando de lugar com uma pessoa que se mude 
também.”

2. Inicie o jogo, dizendo que “Tenho uma 
carta para alguém que…” e completando 

a oração com o seguinte por exemplo:
• Vista algo de cor vermelha

• Use �culos

• Provenha da Província de Inhambane

• Traga um rel�gio

• Fale tr�s ou mais línguas

• Tenha tomado chá no mata-bicho

• Etc.

3. Todas as pessoas às quais se aplica a 
afirmação, movimentam-se rapidamente 

para trocar de lugar com uma pessoa que se 
mude também. A pessoa no meio que tem a 
carta, movimenta-se igualmente e tenta ocupar 
um lugar aberto. A seguir, a pessoa que ficar 
sem espaço ou lugar, fica de pé no meio e diz 
para quem é a sua carta.

Note-se: Se você verificar que as afirma-
ções estão a tornar-se um bocado repeti-
tivas, seja de propósito o último a ficar no 
meio e diga algo bastante diferente.

Após a actividade, indique os seguintes 
requisitos para uma actividade que esti-
mula a energia: ela deve ser breve (cinco a 
dez minutos); exigir que os participantes 
estejam activos mental ou fisicamente; 
deve ser divertida; e a criatividade é 
acolhida com agrado.
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Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 1

Números

Propósito: proporcionar uma actividade leve, não ameaçadora que seja 
divertida e exija conhecimento dos números e de cálculos 
numéricos simples

Grupo:  toda a gente junta na sala de aulas ou ao ar livre
Duração: 15 minutos
Materiais: nenhum

Passos

1. Diga aos participantes para ficarem de 
pé num círculo. Faça-se a contagem em 

volta do círculo: 1, 2, 3, 4…, etc. até que cada 
pessoa tenha um número.

2. Explique que vamos contar de novo e 
cada pessoa tem que dizer o seu número, 

com excepção de:

a. Qualquer pessoa com o algarismo cinco 
no seu número (cinco, quinze, vinte e 
cinco) ou um múltiplo de cinco (dez, 
quinze, vinte, vinte e cinco) tem que bater 
palmas em vez de dizer o número.

b. Qualquer pessoa que tenha um número 
com um sete, ou múltiplo de sete, tem que 
virar-se, dando uma volta, em vez de dizer 
o número.

Variações: Os números e acções podem 
ser variados de várias maneiras. Para torná-lo 
mais activo, faça com que os participantes dêem 
um salto ou se sentem no chão. Para torná-lo 
menos activo, faça com que as pessoas digam 
uma palavra (como por exemplo “elefante”) em 
vez do número. Este jogo pode igualmente ser 
praticado com uma componente de eliminatória. 
Quando um determinado participante não 
conseguir realizar a acção ou dizer a palavra 
escolhida, ela/ele tem que ficar de fora.

Note-se: Para ajudar os participantes na 
elaboração dos seus próprios elementos 
energizadores, faça referência de novo 
aos requisitos que se seguem: deve ser 
breve (cinco a dez minutos); exige que 
os participantes estejam activos mental 
ou fisicamente; deve ser divertida; e a 
criatividade é acolhida com agrado.

74
6
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�2 Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 2

Algo acerca da minha pessoa

Propósito: conhecerem-se uns aos outros
Grupo: juntos na sala de aulas
Duração: 15-30 minutos
Materiais: caixa de fósforos, com fósforos suficientes para todos os 

participantes (sempre fique com uns tantos de sobra, visto que os 
fósforos se partem facilmente!)

Passos

1. Diga aos participantes para formarem 
um círculo na sala de aulas. Entregue a 

caixa de fósforos a um dos participantes.

2. Explique a tarefa. Cada pessoa deverá 
acender o fósforo e, enquanto estiver a 

arder, proporcionar algumas informações de 
carácter pessoal. Quando o fósforo apagar-se, a 
pessoa pára. Passe a caixa à pessoa a seguir no 
círculo.

3. Dê volta pelo círculo e faça com que 
cada pessoa se apresente.

Exemplo:

“Chamo-me Ana. Eu sou enfermeira e 
tenho dois filhos. Os dois frequentam a 
escola e realmente gostam dela. Eles 
levam os estudos a sério, tal como eu. 
Tenho grande interesse nos computadores 
e gostaria muito de aprender como utilizá-
los bem - e de ensinar isso aos meus filhos.”

Note-se: Faça questão de estar num sítio 
onde seja seguro acender fósforos.

Chamo-me 

Manuel. Sou de Manica. 

Ainda não sou casado, 

mas de facto gosto de 

conhecer moças. Adoro 

o futebol e também o 

trabalho na horta.
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1 Adaptado da Actividade de Aprendizagem com o mesmo título no módulo sobre a Participação Comunitária (Manual 
4) do Centro de Massinga para a exploração de relacionamentos. Aquela actividade foi adaptada de Hope e Timmel, 
Training for transformation: A handbook for community workers. Book 2, pág. 38. 

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 2

A árvore da vida1

Propósito: reflectir sobre as nossas próprias vidas e partilhar com os outros, 
alguns pontos altos sobre quem somos nós; a reflexão e a partilha 
são elementos importantes da aprendizagem pessoal e grupal

Grupo: um trabalho individual que é partilhado na sala de aulas
Duração: desenho: 15 minutos

partilha: 30 minutos
Materiais: marcadores coloridos e uma folha grande de papel para cada 

pessoa, e adesivo de colar coisas à parede para colocar cada 
desenho na parede

Passos

1. Apresente a actividade, apresentando o 
seu propósito e a tarefa, que é que cada 

pessoa se apresente em forma de uma árvore.

2. Ou mostre aos participantes um esboço 
não complicado de uma árvore, ou peça-

lhes para fecharem os seus olhos e imaginarem 
uma árvore favorita. Visualize-se o seu tronco, 
ramos e folhas, e em certas alturas, flores ou 
frutos. Debaixo do chão estão as suas raízes.

3. Apresente a tarefa. Com uso de 
marcadores, cada participante deverá 

esboçar uma árvore da sua própria maneira, 
num grande papel de bloco gigante. Isto não 
há-de ser avaliado pela sua beleza artística! 
Diga-lhes que:

As raízes representam a origem de 
cada um de voc�s, que o moldou 
na pessoa que voc� é agora – as 
gerações passadas, língua, cultura, 
tribo.

O tronco representa aspectos 
importantes que dão estrutura à sua 
vida presentemente – a sua família, o 

seu serviço, actividades, convicções, 
valores, amigos especiais.

Os ramos representam laços 
importantes que voc� tem com os 
outros – grupos sociais, uma equipa 
desportiva, a sua igreja, a sua família 
alargada.

As folhas representam as suas 
realizações – tais como ter concluído 
a XIIª classe, um programa que voc� 
ajudou a montar, um concurso ou 
algo que voc� produziu.

Os espinhos	��p�����tam	d����uldad��	
na sua vida.

As flores (ou frutos) representam as 
suas esperanças para o futuro.
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4. Depois de 15 minutos em silêncio para 
reflexão pessoal e desenho, convide cada 

pessoa a mostrar a sua árvore e contar-nos sobre 
si próprio, mas sem usar mais de três minutos. 
Encoraje os outros a escutarem de forma 
apreciativa. Caso um determinado ouvinte 
deseje algum esclarecimento, permita uma ou 
duas breves perguntas e respostas.

Faça referência ao facto de que os 
relacionamentos começam frequentemente 
pela partilha de coisas pessoais acerca de nós 
próprios. Quando isso acontece, é importante 
sentir que os outros estão a escutar de forma 
activa aquilo que estamos a dizer e que nós, 
por nossa vez, escutemos as coisas que eles 
pretendem partilhar. Isto desenvolve o respeito e 
a confiança.

5. Depois de todas as auto-apresentações 
terem sido feitas, estimule os 

participantes a reflectirem sobre a sua 
experiência de apresentação e de escuta. Passe 
algum tempo na pergunta final de “E daí?”, 
perguntando aos participantes como é que uma 
actividade como esta podia ser usada – tal como 
é, ou adaptada – com outro grupo de formandos, 
e como é que estes beneficiariam.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 2
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2 Cada breve actividade é tirada da Actividade de Aprendizagem com o mesmo título no módulo sobre a Participação 
Comunitária (Manual 4) do Centro de Massinga. Esta actividade foi adaptada de Ellis e Keehn (Coordenadores), 
Getting the community into the act: 72 participatory activities for field workers and trainers, com a permissão da 
editora.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3

Deturpações da comunicação2

Propósito: descobrir que a escuta deficiente constitui um factor que dificulta a 
boa comunicação. O contrário contribui para a “boa comunicação”, 
sendo isto o que pretendemos que aconteça

Grupo: Cada breve mini-actividade decorre em sessão plenária. 

A Actividade de Aprendizagem consiste em três mini-actividades que demonstram o poder da 
comunicação não-verbal, a qual dá resultados que podem ser tanto negativos como positivos. 

A) Contacto ocular
Duração: desenho: 15 minutos
Material: nenhum

Passos

1. Cada participante busca um parceiro 
para que a sala fique cheia de pares.

2. Os parceiros revezam-se para intervir. O 
“orador” fala por 1 minuto. O tema é “a 

minha família”.

3. Dê um sinal para começar e para 
terminar.

Dê instruções aos participantes para fazerem o 
seguinte em cada situação:

Situação 1: O orador desvia o seu olhar, o 
ouvinte procura o contacto ocular

Situação 2: Troquem-se de posição, mantendo-
se o contacto ocular, da parte tanto do orador 
como do ouvinte 

4. Faça um debate sobre os sentimentos de 
cada pessoa na sua respectiva situação. 

E peça aos participantes para identificarem 
o factor contrário que contribuirá para a boa 
comunicação.
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B) Animação
Duração: 15 minutos
Material: nenhum

Passos

1. Cada participante constitui um par 
diferente na sala de aulas.

2. Os parceiros revezam-se e o “orador” 
intervém durante um minuto. O tema é 

“uma experiência interessante que me aconteceu 
durante esta semana”.

3. Dê um sinal para começar e terminar.

Dê instruções aos participantes para fazerem o 
seguinte em cada situação:

Situação 1: O orador não tem nenhuma 
expressão

Situação 2: Troquem-se de posição, 
empregando o orador, uma expressão animada.

4. Depois, faça um debate sobre os 
sentimentos de cada pessoa na sua 

respectiva situação. Mais uma vez, pergunte aos 
participantes qual é o comportamento contrário 
que contribuirá para a boa comunicação.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3
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C) Manifestar interesse
Duração: 15 minutos
Materiais: o Slide intitulado Mulher numa mala

Passos

1. Mostre Mulher numa mala em forma de 
Slide ou desenho de dimensões grandes. 

Diga que a imagem retrata um tema chamado 
“participação social”, que é importante e 
relevante para a Participação Comunitária. Use 
uma voz indiferente, sem expressão.

2. Dê algum tempo para que os 
participantes examinem a imagem com 

cuidado. A seguir, coloque as perguntas que se 
seguem. Diga aos participantes para esperarem 
até que você tenha apresentado todas as 
perguntas, antes deles responderem.

•  O que é que voc� v� a acontecer na 
imagem?
•  Por que razão isso está a acontecer?
•  Quais são os problemas aos quais isso 
leva?
•  O que é que podemos fazer acerca 
disso?

3. Depois, incline-se para trás numa 
cadeira e relaxe. Quando um participante 

levantar a sua mão para responder, aponte para 
ela ou ele para intervir, mas sem encorajar nem 
contestar a resposta. Olhe pela janela, parecendo 
perder todo o contacto com o grupo. Manifeste 
um desinteresse casual pelas respostas e por 
qualquer debate que os participantes pretendam 
realizar.

4. Termine a dramatização quando o 
argumento tiver sido comunicado e os 

participantes tiverem tido uma oportunidade 
de reagir ao seu comportamento. Peça aos 
participantes para identificarem o ponto de 
aprendizagem e para entrarem num debate 
acerca dos comportamentos que são preferidos 
para um professor.

Note-se:
Não revele aos estudantes que isto se trata de uma dramatização. 
Faça de conta que isto faz parte do seu trabalho normal.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3
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3 Adaptado de Pretty, Gujit, Thompson e Scoones, Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 
167.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3

Cadeiras3

Propósito: para que os participantes experimentem a forma como gerir o conflito, 
convertendo-o em cooperação; a actividade ilustra igualmente a forma 
como as instruções podem ser interpretadas de formas diferentes

Grupo: toda a gente junta numa sala espaçosa
Duração: 45 minutos
Materiais: exemplares em forma escrita de três conjuntos de instruções, uma sala 

sem mesas, uma cadeira para cada participante

Passos

1. Prepare com antecedência, exemplares 
das três instruções diferentes 

em pedacinhos de papel – um terço dos 
participantes receberá a Instrução A, outro 
terço receberá a Instrução B, e o terço final, a 
Instrução C.

a.  Coloquem-se todas as cadeiras num 
círculo. Vocês contam com 15 minutos para 
fazer isto.

b.  Coloquem-se todas as cadeiras próximas 
da porta. Vocês contam com 15 minutos para 
fazer isto.

c.  Coloquem-se todas as cadeiras próximas 
do relógio de parede. Vocês contam com 15 
minutos para fazer isto.

2. Apresente o objectivo da actividade, que 
é de gerir o conflito, convertendo-o em 

cooperação.

3. Dê a cada participante uma das 
instruções, distribuindo um número 

igual de Instruções A, B e C. Diga-lhes para 
não mostrar a sua tira de papel aos outros 
participantes – nem dizer-lhes quais são as 
instruções – uma vez que isso frustrará o 
propósito.

4.  Diga a todos para iniciarem o exercício, 
cumprindo com as instruções que 

receberam.

5. Depois de 15 minutos, reflictam em 
conjunto sobre o que aconteceu.
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Note-se: Esta actividade estimula a resolução 
criativa de conflito. Enquanto alguns 
participantes estão a tentar achar uma solução 
cooperativa, outros podem eventualmente 
ainda estar a tentar recolher e defender as 
suas cadeiras. Por sua vez, isto frustra os 
cooperadores, que se esquecem das suas 
intenções positivas e se juntam à briga.

As instruções não podem ser cumpridas a 
menos que haja cooperação entre pessoas com 
instruções completamente iguais. Além disso, 
os grupos não conseguem levar a cabo as suas 
instruções a menos que os demais grupos 
cooperem. 

São várias soluções possíveis:
• Colocar todas as cadeiras num 

círculo no meio da sala.

• A colocação das cadeiras num s� 
sítio, transferindo-as depois para 
os outros sítios: num círculo, depois 
perto da porta, depois perto 
do rel�gio (ou numa sequ�ncia 
diferente).

• Desrespeitar uma parte das 
instruções, colocando um terço 
das cadeiras num círculo, um terço 
perto da porta e um terço perto do 
rel�gio.

• Atribuição de novo nome à 
situação, colocando papéis de 
bloco gigante no meio da sala e 
escrevendo “porta” em uma das 
folhas e “rel�gio” na outra.

• Desrespeitar as instruções por 
completo.

Perguntas relevantes para a reflexão
• O que é que voc� experimentou ao realizar esta 

actividade?

• Voc� achava a cadeira na qual voc� estava sentado 
era sua, para tratar como quisesse?

• Como é que voc� se relacionou com as pessoas 
que pretendiam que acontecesse outra coisa? Voc� 
cooperou, persuadiu, discutiu, brigou ou concordou?

• Caso voc� se tenha defrontado com os outros, como é 
que o fez?

• Voc� cumpriu com as instruções? Considerou-as um 
instrumento que deveria ser cumprido custasse o que 
custasse e excluindo os outros? Por que razão?

• Voc� pode relacionar o que aconteceu na actividade, 
às situações reais da vida e do serviço?

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3



Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada
CFS - Massinga

�0

4 Adaptado de Pretty et al., Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 163.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 3

Caminhada da confiança4

Propósito:  ilustrar a importância da confiança a fim de desenvolver e fortalecer 
um relacionamento; dá aos participantes uma oportunidade de examinar 
as suas próprias habilidades de liderança e de desenvolvimento de 
relacionamentos

Grupo: juntos numa sala grande, com a possibilidade de sair e andar fora da 
sala, ou da realização da actividade ao ar livre

Duração: 30 minutos
Materiais: a área para a actividade tem que ser segura e livre de interrupções

Passos

1. Divida os participantes aos pares, 
pedindo aos mesmos para escolher 

alguém com quem ela/ele ainda não tenha 
trabalhado muito.

2. Apresente o propósito da actividade.

3. Posicione cada par de modo que uma 
pessoa dirige e a outra pessoa segue, 

com os seus olhos fechados. Explique que o 
líder deverá orientar o seu parceiro/a de forma 
apoiante e indicar como com uma mão no 
ombro ou debaixo do cotovelo do/da seguidor(a). 
Não é permitido falar. Daria jeito ter música soft 
no fundo, mas é facultativo.

O líder deverá levar o seguidor por uma volta 
pela área, ao próprio passo deste, orientando-o/a 
para tocar, apalpar, pegar num objecto ou uma 
superfície que esteja disponível sem perigo.

Pense na possibilidade de arranjar com 
antecedência outros ruídos, cheiros ou 
objectos para tocar-se, de modo a acentuar a 
sensibilidade do seguidor.

4.  Inicie a caminhada da confiança. Depois 
de dez minutos, peça aos sócios para 

trocarem de papéis.

5. Reflicta-se após a actividade, fazendo o 
seguinte:

a. Perguntar aos participantes como é que se 
sentiram em cada um dos dois papéis.

b. Debater questões relacionadas com a 
confiança, auto-consciência, representação 
mental de imagens e desenvolvimento de 
relacionamentos – e as oportunidades para 
cuja criação podíamos contribuir para 
melhorar as mesmas.
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5 Adaptado de Crone e St. John-Hunter, From the field:Tested participatory activities for trainers, pág. 58.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 4

Realização de uma tempestade de ideias5

Propósito: experimentar conceder a todos uma oportunidade de exprimir as suas 
opiniões sobre um tema que leva a um consenso – neste caso, uma 
definição prática de “aprendizagem”

Grupo: toda a gente junta em sessão plenária
Duração: 45 minutos
Materiais: papel de bloco gigante e marcadores

Passos

1. Explique as regras de base para a 
realização de uma tempestade de ideias:

a. Não criticar durante a tempestade de ideias.
b. Não alterar nem “redigir” as ideias de 

outras pessoas; aceitar as mesmas tal como 
são expostas.

c. As ideias criativas são bem-vindas.
d. Quanto mais ideias houver, melhor é.

2. Coloque esta questão aos participantes: 
“Em que palavras você pensa quando 

ouve a palavra ‘aprendizagem’?” Escreva a 
pergunta na parte superior de um papel de bloco 
gigante. Peça a um voluntário para escrever 
debaixo da mesma, todas as palavras que forem 
sugeridas. Pare apenas quando o grupo parecer 
ter esgotado as ideias para palavras.

3. Revejam a lista em conjunto e risque 
quaisquer palavras que tiverem sido 

repetidas ou que o grupo concordar que não se 
enquadram na aprendizagem. Assegure-se de 
que toda a gente está satisfeita com a lista final.

4.  Procure consenso sobre as palavras chave, 
explicando que tais palavras se tornarão a 

base para uma definição grupal que um pequeno 
grupo de voluntários redigirá mais tarde. Peça 
alguns voluntários para fazer isto e arranje 
tempo no início da sessão seguinte para que se 

partilhe o trabalho deles.

5. Reflicta-se sobre a actividade, com a 
finalidade dos participantes identificarem 

novas percepções a nível pessoal acerca da 
realização de uma tempestade de ideias como 
uma actividade útil.

Debate
Faça refer�ncia ao facto de que nesta 
actividade, olhámos para trás para um 
conceito que era familiar para eles. 
Faça com que eles imaginem o valor 
de uma tempestade de ideias sobre a 
“aprendizagem”, antes de falar muito 
a seu respeito. A vantagem de uma 
tempestade antecipada de ideias, é 
que quando as ideias básicas acerca 
de uma determinada matéria forem 
referidas posteriormente, entende-se que 
as mesmas prov�m dos participantes 
e pertencem aos mesmos. Elas não 
foram dadas aos formandos, mas antes, 
representavam a sua pr�pria forma de 
pensar.
A tempestade de ideias é largamente 
empregue por facilitadores pelo mundo 
��t����	pa�a	t�d�	t�p�	d�	����:	pla�����a�	
uma experi�ncia de Participação 
Comunitária, ou um workshop, ou a 
elaboração de materiais (Actividades de 
Aprendizagem, Slides, Textos de Apoio 
aos Participantes) para um programa 
educacional.
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6 Adaptado de Smith, Dickson, Tanda e Stump, Pasantia: Light of the community (Búzi, Mozambique 1994), pág. 33, 
com a permissão da editora.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 5

Este banco é o quê? 6

Propósito: examinar o que parece um objecto inanimado e apreciá-lo mais a fundo; 
aplicar a abordagem (i) aos Cuidados de Saúde Primários e (ii) aos 
cuidados dos nossos pacientes

Grupo: em sessão plenária
Duração: 20 minutos
Materiais: Recurso para o Facilitador Provocar os participantes, um banco de 

madeira

Passos

1. Peça aos participantes para formarem 
um semicírculo na sala de aulas. 

Coloque um banco na frente deles e pergunte “O 
que é isto?” É provável que a primeira resposta 
seja a mais óbvia: “É um banco.”

2. Estimule cada vez mais respostas, 
perguntando de novo, “Mas o que é 

isto?” e “que mais?” Consulte o Recurso para o 
Facilitador para a forma como a troca de ideias 
se desenvolveu com os participantes na Pasantia 
de 1994. Facilite um debate substancialmente 
igual.

3. Ao estimular uma variedade de respostas 
quanto àquilo que é ou podia ser o 

banco, faça questão de garantir que o que sair 
seja o facto de que o banco pode ser alterado e 
visto de outra forma – tal como é necessário que 
aconteça com a nossa abordagem aos Cuidados 
de Saúde Primários.

4.  Conclua escrevendo o que se segue no 
quadro: “Se tivermos a curiosidade de 

descobrir, de continuar a verificar, de querer 
saber, vamos aproximar-nos mais ao saber de 
verdade.” Apresente esta como uma afirmação.

Indique que isto é aplicável a muitas coisas 
– não apenas a um banco! – inclusive a 
conceitos importantes como (i) os Cuidados de 
Saúde Primários e (ii) os cuidados dados aos 
nossos pacientes.

Peça aos participantes as suas opiniões e 
observações sobre esta afirmação.
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Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão �

Escolher o sexo do seu bebé

Propósito:  examinar os preconceitos sociais acerca da importância de se ter filhos 
do sexo masculino ou feminino

Grupo: em pequenos grupos e em sessão plenária
Duração: 60 minutos
Materiais: pedaços de papel cortados em 4 (um quarto para cada participante), 

lápis/ canetas, bloco gigante, marcadores

Passos

1. Na sessão plenária, peça aos 
participantes para imaginarem que cada 

um deles, juntamente com o seu cônjuge, tenha 
que decidir o sexo do seu próximo bebé.

2. Distribua os papelinhos e canetas/ lápis e 
instrua cada participante para indicar se 

escolheria um menino ou uma menina; um “O” 
significaria um menino, enquanto que um “X” 
representaria uma menina. Garanta a todos que 
as suas respostas serão guardadas em segredo.

3. Quando lhe parecer que todos 
assinalaram a sua preferência, recolha os 

papéis e peça aos participantes para se virarem 
uns para os outros e explicarem porque é que 
escolheram este ou aquele sexo.

4. Depois dum breve período de debate, 
devolva aleatoriamente os pedaços de 

papel para que cada pessoa dê o seu parecer 
sobre determinada escolha, que não seja a sua, 
para que o faça sem auto–censurar-se.

5. Mostro no cimo de uma folha de bloco 
gigante ou escreva num quadro branco 

ou preto os dois símbolos e o sexo ao lado: “O” 
= um menino; “X” = uma menina.

6. Peça aos participantes para lerem em 
voz alta o símbolo que consta do seu 

pedaço de papel escolhido ao acaso e enumere 
os resultados na folha de bloco gigante ou no 
quadro.

7. Depois dos resultados estarem claramente 
registados no bloco gigante, solicite aos 

participantes para explicarem os motivos pelos 
quais escolheram um determinado sexo.

8. Tome nota daqueles motivos que 
envolvem a possessão do poder e 

mostre como normalmente a divisão deste na 
sociedade favorece os homens em detrimento 
das mulheres.

9. Explique que esta actividade demonstra 
que somos socializados para atribuir 

determinados papéis, responsabilidades e 
valores a cada sexo, os quais têm pouco a ver 
com as aptidões físicas das mulheres e dos 
homens e mais a ver com a percepção que temos 
de como organizar a sociedade e distribuir o 
poder.
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7 Actividade e desenho adaptado de Pretty et al., Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 209.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão �

Avaliação do estado de espírito de 
um grupo 7

Propósito: aprender um método para a monitoria subjectiva do ambiente de um 
workshop ou curso de formação e o estado de espírito dos participantes

Grupo: em sessão plenária
Duração: 15 minutos
Materiais: duas folhas de papel de bloco gigante, marcadores e adesivo para colar 

coisas à parede

Passos

1. Elabore um quadro, colocando 
duas folhas de papel de bloco 

gigante de ponta a ponta na parede. 
Trace um risco horizontal pelo meio das 
páginas, e três colunas: uma para ontem, 
uma segunda para hoje, e uma terceira 
para amanhã.

Desenhe uma cara feliz acima do risco 
para indicar felicidade, e uma cara infeliz 
abaixo do risco, para apatia ou frustração.

2. Explique que as boas disposições 
estão indicadas acima do risco e 

as más disposições abaixo do risco. Vamos criar 
dois registos de disposição: uma para meio dia 
de ontem e a outra para este preciso momento.

3. Peça aos participantes para 
aproximarem-se e colocar dois pontos 

no quadro para indicar as suas emoções (i) a 
meio dia de ontem e (ii) neste preciso momento. 
Coloquem-se os pontos em relação ao risco no 
papel e na respectiva coluna. Qualquer cor de 
marcador serve; os participantes podem chegar à 
frente em conjunto e passar os marcadores entre 
si.

4. Volte para o quadro no dia seguinte, 
aproximadamente à mesma hora do dia e 

faça com que os participantes coloquem os seus 
pontos na terceira coluna.

Note-se: Uma peça facultativa que pode ser 
acrescentada, é de pedir a vários voluntários 
para indicarem o que contribuiu para que a sua 
disposição fosse boa ou má.

manhã

Positivo

Negativo
dia 1

manhã tarde

dia 1 dia 2 dia 2

Avaliação do estado de espírito do grupo 
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Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 2 e 3

Uma leitura útil é…

Propósito: para que os participantes identifiquem em que consiste uma leitura 
de alta qualidade e aplicar os critérios a um Texto de Apoio aos 
Participantes que receberam anteriormente

Grupo: em sessão plenária
Duração: 45 minutos
Materiais: papel de bloco gigante e marcadores, exemplares para os participantes 

do Texto de Apoio aos Participantes intitulado A abordagem de 
transmissão de conhecimento para aprendizagem (do Manual 1, 
Objectivo 2, Sessão 2)

Passos

1. Reproduza o quadro ao lado, no 
quadro ou papel de bloco gigante.

2. Examine com os participantes as 
propostas QUALIDADES de uma leitura 

útil que constam da tabela. Leia cada uma e 
os indicadores. Peça aos participantes as suas 
opiniões e efectue mudanças de redacção e/ou 
bons acréscimos que reflectem o seu ponto de 
vista – o que é importante uma vez que são 
eles que devem tirar proveito da leitura.

3. Apresente o seguinte método simples 
de pontuação para cada qualidade.

+++ = forte
  ++ = médio
    + = fraco

Peça aos participantes para lerem de novo 
e silenciosamente o seu Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado A abordagem 
de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem e proporcione uma pontuação 
(nas suas mentes ou em papel para rascunho) 
para cada uma das qualidades que tiverem sido 
acordadas. 

Qualidades Desejáveis

Uma leitura útil, é uma leitura que 
provoca curiosidade e aprendizagem:

QUALIDADES (critérios) 

1. Parece interessante

  • formato agradável

  • um máximo de cinco 
páginas

  • tem uma imagem

2. É de fácil entendimento

  • nível conveniente de 
linguagem

  • não demasiadamente 
����tí����

3. É relevante

  • aborda o tema

4. Estimula a aprendizagem 
activa

  • é intelectualmente 
instigante

  • contém perguntas ou 
tarefas para realizar-se

  • gera ideias e opiniões 
pessoais que podem ser 
trazidas de volta à aula

PONTUAÇÃO

manhã

Positivo

Negativo
dia 1

manhã tarde

dia 1 dia 2 dia 2

Avaliação do estado de espírito do grupo 
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4. Facilite uma abordagem de “democracia” 
à decisão sobre uma pontuação de grupo 

para a leitura.

a.  Faça a soma do número de “forte”, 
“aceitável” e “fraco” para cada qualidade e 
introduza o resultado como pontuação na tabela.

b.  Reproduza a escala a seguir no quadro e 
faça com que cada pessoa coloque um ponto 
no mesmo para a sua opinião global acerca da 
leitura.

5. Pergunte àqueles que constataram uma 
determinada qualidade “fraca” e aos que 

colocaram um ponto na escala subjectiva como 
sendo de menos de “3”, o que acharam que 
estava em falta e as suas sugestões de melhorias.

A minha opinião global acerca de quão útil é a leitura

0 1 2 3 4 5

Debate

Lembre-se que no Manual 1 ponderámos 
como tornar uma mini-palestra mais 
interessante. Fizemos a mesma coisa 
com uma leitura, para torná-la mais 
interessante e mais provável que seja 
utilizada por um formando. Solicite 
quaisquer percepções perspicazes 
acerca desta última, visto que no 
pr�ximo Objectivo de Aprendizagem, 
eles terão a tarefa de elaborar um Texto 
de Apoio aos Participantes.

Termine com esta sugestão aos 
participantes: que comecem a examinar 
as leituras que dão aos estudantes e 
estudem como é que eles podiam 
melhorar cada uma.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 2, 3 e 4
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Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5

Avaliação das nossas sessões

Propósito: para que os participantes proporcionem um feedback sobre as quatro 
sessões anteriores de uma maneira que os encorajem a exprimir 
sentimentos e fazer sugestões criativas

Grupo: uma actividade em pequenos grupos que começa e termina em sessão 
plenária

Duração: 80 minutos
Materiais: folhas de papel de bloco gigante, marcadores e adesivo

Passos

1. Forme pequenos grupos. Cinco 
participantes por grupo é um bom 

número, uma vez que estimula a participação 
por todos – ninguém consegue esconder-se! 
Se o grupo fosse mais pequeno, e o tempo 
constituísse um factor, haveria um número 
maior de apresentações no fim.

2. Apresente o propósito da actividade, que 
é de obter feedback dos participantes 

acerca das quatro sessões anteriores que se 
relacionaram ao desenho e uso de materiais 
didácticos tanto para formandos como 
para facilitadores. Além disso, eles podiam 
eventualmente adquirir algumas novas ideias 
para a realização de avaliações quando eles 
forem os facilitadores.

3. Faculte dois papéis de bloco gigante e 
marcadores a cada grupo, e explique 

a tarefa. Em pequenos grupos, eles deverão 
reflectir separadamente sobre o CONTEÚDO 
e PROCESSO das sessões como um todo (não 
individualmente), respondendo a perguntas 
específicas.

4. Explique que as perguntas visam 
o indivíduo que deverá reflectir e 

responder, partilhando as suas respostas com 
o grupo. Portanto, a resposta do grupo pode 
ter mais de uma resposta a uma determinada 
pergunta. As respostas a cada pergunta deverão 
ser escritas em papéis de bloco gigante – um 
para o Conteúdo e o outro para o Processo 
– para apresentação aos outros grupos.

Algumas perguntas específicas tanto para o 
Conteúdo como para o Processo são como se 
seguem:
•  Coisas de que gostei

•  Coisas de que não gostei

•  As minhas sugestões para a melhoria

•  As lições mais importantes que aprendi

•  O que achei mais difícil

•  Quais são os principais obstáculos que 
prevejo na aplicação do que aprendi

•  Quais são alguns pontos fortes que 
possuo e posso aproveitar.

Trabalhe-se em pequenos grupos. Dê um 
mínimo de 45 minutos para este passo.

A minha opinião global acerca de quão útil é a leitura

0 1 2 3 4 5
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5. Em sessão plenária, diga para cada 
grupo apresentar o seu trabalho. Quando 

todos os grupos tiverem apresentado, indique 
respostas parecidas nos papéis de bloco gigante, 
bem como quaisquer respostas que necessitem 
de explanação adicional.

6. Com referência aos papéis de bloco 
gigante referentes ao conteúdo e ao 

processo:
•  Resuma os pontos fracos: aquilo de que 
não se gostou e que foi difícil.

•  Resuma os aspectos positivos: aquilo 
de que se gostou, as lições que foram 
aprendidas, e boas sugestões feitas

7. Focalize agora os “obstáculos” e 
“pontos fortes” a nível pessoal. Examine 

como é que obstáculos específicos podiam 
ser superados. Indique o seguinte princípio 
importante que liga os obstáculos aos pontos 
fortes: Muita das vezes, um obstáculo pode ser 
superado pelo desenvolvimento na base dos 
pontos fortes a nível pessoal, igualmente por 
converter um obstáculo numa oportunidade.

8. Elogie os participantes pelo seu feedback 
que se realizou por via de reflexão 

individual e grupal e que, por sua vez, gerou 
não só opiniões como igualmente sentimentos e 
sugestões criativas.

Note-se: Faça questão de recolher os papéis de bloco 
gigante, uma vez que os mesmos proporcionam um 
ponto de vista valioso dos participantes sobre o que foi 
eficaz e o que é necessário que se melhore, e o tipo de 
melhorias que se deve efectuar.

Actividade de Aprendizagem
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5
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Avaliação de novo do estado de espírito8

Propósito:  para que os participantes avaliem como é que o seu estado de espírito 
flutuou – ou não – enquanto viajavam pelos manuais da série, porque 
o estado de espírito (astral) é um indicador de até que ponto os 
participantes estavam engajados no material e se sentiram satisfeitos do 
seu benefício

Grupo: em sessão plenária
Duração: 25 minutos
Materiais: duas folhas de papel de bloco gigante, marcadores e adesivo para colar 

coisas à parede

Passos

1. Elabore um quadro, colocando duas 
folhas de papel de bloco gigante de ponta 

a ponta na parede. Trace um risco horizontal 
pelo meio das páginas, e três colunas: uma para 
o Manual 1, uma segunda para o Manual 2, e 
uma terceira para o Manual 3.

Desenhe uma cara feliz acima do risco para 
indicar felicidade, e uma cara infeliz abaixo do 
risco, para apatia ou frustração.

2. Explique que as boas disposições estão 
indicadas acima do risco e as más 

disposições abaixo do risco. Uma disposição 
deveras positiva está bem acima do risco, e uma 

disposição deveras negativa está bem abaixo do 
risco.

3. Peça aos participantes para reflectirem 
silenciosamente sobre a forma como 

eles se sentiram durante cada um dos manuais e 
produzirem uma classificação para cada manual 
“como um todo”.

4. Convide aos participantes a aproximarem-se 
e colocarem um ponto em cada coluna 

do quadro. Qualquer cor de marcador serve; os 
participantes podem chegar à frente em conjunto 
e passar os marcadores entre si.

8 Adaptado de Pretty et al., Participatory learning and action: A trainer’s guide, pág. 209.

Avaliação do estado de espírito do grupo 

Positivo

Negativo
dia 1

manhã tarde manhã tarde

dia 1 dia 2 dia 2
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Mulher numa mala9

9 Imagem tirada de Hope e Timmel, Training for Transformation: A handbook for community workers. Book 1, pág. 96.
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Slide
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 4

Códigos visuais
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Slide 3

Slide 4

Cabeça e coração

Quando se é capaz de equilibrar as duas abordagens – a 
abordagem fria e clínica da cabeça, com o calor humano e 
emoção que provém do coração, você não só alcança mais 
conhecimentos, como igualmente você diverte-se na obtenção 
desses conhecimentos e torna-se um ser humano de forma mais 
completa.

Orlando Fals Borda
Celebrating People’s Knowledge (1���)

Slides
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 4
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Slide 5

Slide 6

A mudança como viagem

A mudança é como uma viagem. A viagem pode ser de ideias • 
Objectivos, métodos ou acções. Uma viagem pode levar-nos até 
a um sítio que seja desconhecido e assustador, como igualmente 
pode levar-nos até lugares que sejam novos e estimulantes. 
Você pode ir sozinho, mas muita das vezes é melhor viajar na 
companhia de outros.

Leitura Reflectiva, Mudança: De dentro para fora
CFS-M Módulo sobre a Participação Comunitária

Por que é que as pessoas adoecem, e o que os trabalhadores de 
saúde precisam de fazer

Temos que seguir a cadeia de causas que contribuem para a 
doença, até ao outro extremo nas suas fontes, mesmo que o laço 
final enquadre um espelho no qual comecemos a descobrir-nos a 
nós próprios.

David Werner
Adaptado de Onde não há médico

Slides
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 4
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 4

 A arte da pergunta10

A qualidade do resultado do processo de tempestade de ideias 
poderá depender da pergunta que você colocar. O melhor 
é escrever a pergunta por extenso e apresentar a mesma 
visualmente. Caso a pergunta seja desorientadora, deixe os 
participantes ajudá-lo a parafraseá-la. No quadro a seguir se 
encontram algumas coisas que se devem levar em conta ao 
formular-se uma pergunta.

10 Adaptado de Salas, Tillmann, McKee, e Shahzadi, Visualization in participatory programmes: A manual 
for facilitators and trainers in participatory group events, pág. 78.

BOAS PERGUNTAS MÁS PERGUNTAS

Provocam a curiosidade e respostas 
espontâneas.

Estimulam debate adicional.

Encorajam o entendimento grupal e 
�ã�	d��t���u�m	��d�vídu��	��p��í�����.

Promovem o processo grupal de forma 
estratégica.

Trazem à tona as boas qualidades do 
grupo.

Revelam um objectivo e acções 
pretendidas.

Estimulam o surgimento de novas 
perguntas.

Exigem uma resposta simples de “sim” 
ou “não”.

São vagas e gerais.

S� podem ser respondidas por um 
perito que está ausente.

Ameaçam a privacidade ou cultura 
de um indivíduo.

Criar oportunidades para discutir 
ideias e argumentos já preparadas.

Demonstram a incompet�ncia de 
alguém ou são paternalistas.

S��v�m	d�	ju�t����açã�	�u	v���a�ça.
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Tarefa

Tente mudar a redacção de cada uma das perguntas acima 
expostas, tornando-as abertas, menos ambíguas e capciosas, 
de tal modo que seja mais provável que gerem comentários e 
ideias interessantes.

Escreva a sua pergunta revisada no espaço disponível sob cada 
uma das perguntas acima expostas.

Na tempestade de ideias, é importante que uma pergunta não 
seja fechada, capciosa ou ambígua. Uma pergunta fechada 
tem a resposta restrita a “sim” ou “não”, sem que a pessoa 
possa responder abertamente com aquilo que ela/ele pensa. 
“Capciosa” significa que as respostas são encaminhadas para um 
determinado âmbito de respostas e/ou está implícito um juízo. 
Uma pergunta ambígua é vasta e vaga, difícil de responder de 
forma concisa.

Por exemplo:

Será que é verdade que as mulheres grávidas t�m 
d����uldad�	�m	�h��a�	a�	h��p�tal	pa�a	da�	��	��u�	
bebés à luz? 

(FECHADA)

Qual é a sua opinião acerca dos medicamentos?; (AMBÍGUA)

O novo posto de saúde é maravilhoso, não é? (CAPCIOSA)

O que é que fazem os enfermeiros? (AMBÍGUA)

Voc� faz a esterilização com uso de uma autoclave? (FECHADA)

Quais são algumas das vantagens da escolha da 
medicina convencional em vez da tradicional?

(CAPCIOSA)

Uma pergunta mais aberta que usa palavras “o quê”, “quando”, 
“onde”, “quem”, “porquê” ou “como”, cria abertura na conversa. 
Contudo, pode haver ocasiões em que perguntas fechadas sejam 
as melhores que se podem usar – como por exemplo em alguns 
levantamentos.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 4
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão �

 Igualdade de género e o poder

A igualdade de género é a valorização 
pela sociedade – e por cada um de nós – tanto 
das semelhanças como das diferenças entre as 
mulheres e os homens, e dos papéis variados 
que desempenham.

Trabalhar pela igualdade de género significa 
trabalhar por mudanças que garantiriam que 
as mulheres e os homens gozassem do mesmo 
estatuto. Num mundo de igualdade de género, 
as mulheres e os homens dispõem de condições 
por igual para a realização dos seus plenos 
direitos humanos e potencial de contribuir para 
o desenvolvimento político, económico, social e 
cultural, e de beneficiar dos resultados.

O princípio chave da igualdade de género, é 
que se seja sensível à questão de género em 
todos os momentos. Por isto nós queremos 
dizer que aprendemos a encarar as situações, 
relacionamentos, políticas e outros aspectos 
da vida consoante uma análise em termos 
de género das influências e implicações. 
Fundamental na sensibilidade para com 
questões de género, é estar-se consciente do uso 
do poder.

O poder é exprimido em três formas

O poder sobre é o poder de dizer aos 
outros o que fazer, e de obrigá-los a fazê-lo. 
Trata-se de obrigar os outros a cumprir a 
nossa vontade. As pessoas usam o poder sobre 
para tornar melhores as suas próprias vidas. 
Frequentemente, isto significa privar os outros 
do poder, ou impedir que os outros o adquiram.

O poder por dentro é quando agimos para 
melhorar as coisas para os outros. Usamos 
o poder pessoal de maneiras que sejam boas 
para os outros, mas igualmente boas para nós. 
Quando um homem respeita a sua esposa e a 
trata como seu igual, ele está a usar o poder por 
dentro.

O poder com, é quando uma pessoa influente 
partilha o poder, de forma a aumentar o poder 
de outras pessoas menos poderosas. O poder 
com trata-se de trabalhar em conjunto, de forma 
construtiva, desenvolvendo relacionamentos 
equitativos e aproveitando os conhecimentos e 
talentos de todos.

 
Para examinar ainda mais o relacionamento 
entre o género e o poder, consulte o módulo 
Igualdade de Género para a Saúde e o 
Manual 3 na série sobre a Participação 
Comunitária. As duas são publicações do 
CFS-Massinga.
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão �
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 1

 O que são os códigos?

Pode ser difícil animar um debate com os 
adultos que não estão habituados a manifestar-se. 
Isto é particularmente verdade numa fase inicial 
de um workshop ou curso. Uma complicação 
adicional levanta-se quando a questão que 
você pretende debater é complexa, sendo 
eventualmente uma questão na qual eles estão 
directa ou indirectamente envolvidos.

Muita das vezes, é melhor não saltar imediata e 
directamente para o debate de um determinado 
problema ou questão. Uma rota indirecta 
permite que os participantes se habituem 
ao tema e depois passem para o debate 
reflectivo que você efectivamente pretende. 
O que se pretende, é começar por algo a que 
os participantes possam reagir com uma 
observação ou opinião. Um tal ponto de partida 
chama-se um “código”, uma ferramenta dada a 
nós por Paulo Freire.

Um código pode ser um desenho, uma situação, 
uma afirmação, uma canção, uma história, 
mesmo uma breve leitura quando esteja 
preparada num formato que obrigue o leitor 
a reflectir e a dar uma opinião. Um código 
não dá respostas. Simplesmente retrata uma 
situação que se torna o foco do diálogo entre os 
participantes (incluindo o professor!).

Tanto o desenho como o uso de um código são 
muito importantes. Com uma boa facilitação, 
um código pode estimular a participação, o 
pensamento crítico, debates e aprendizagem 
que possa levar, o que é importante, à meta de 
mudança na forma como se observa, se sente 
e em última instância como se actua enquanto 
trabalhador de saúde.

Os códigos são particularmente úteis para 
tratar com áreas sensíveis em termos pessoais, 
tais como a transmissão do HIV, os cuidados 
dos doentes de SIDA, cuidados deficientes 
aos doentes e estruturas e capacidades 
organizacionais fracas.

Em função das perguntas colocadas, um código 
apresenta-lhe uma oportunidade de indicar 
para debate, duas considerações importantes 
e contrárias: (i) um assunto (negativo) que é 
necessário que seja contestado; e (ii) vantagens 
e oportunidades existentes (positivo) na base 
da qual uma iniciativa relacionada com a saúde 
possa desenvolver-se.

Com uso das perguntas, os participantes são 
incentivados a analisar o código pela passagem 
do aspecto objectivo (as outras pessoas) para o 
pessoal (o “meu” próprio papel e como é que 
poderia ser melhorado).

Aprende isto sem
perguntar porquê!

Blá, blá, blá...

Sim,
Sr. Professor. 

Obrigado,
 Sr. Professor. 
Está certo,
 Sr. Professor.

11 Desenho adaptado de Werner e Bower, Aprendendo e ensinando a cuidar da saúde, pág. 1-24.

11
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Passos para a análise de um código

1. Pergunte aos participantes o que eles 
v�em/ouvem a acontecer (num desenho 

ou hist�ria) ou o que se está a dizer (numa 
a���maçã�,	�a�çã�,	p��ma).

2. Como análise inicial, peça a sua opinião 
acerca da razão pela qual isto está a 

acontecer.

3. Ponderem-se as consequ�ncias disto 
a���t����,	p�la	�d��t����açã�	d�	�ut���	

problemas aos quais esta situação pode levar.

4. Como análise mais profunda, peça 
aos participantes a sua opinião acerca 

das causas fundamentais da situação ou do 
problema, ou seja, o “mas por que razão” por 
detrás do “porqu�”.

5. Por último, coloque as perguntas chave, 
que são “O que é que podemos fazer 

acerca disto?” (por exemplo: homens ou 
trabalhadores de saúde) e “O que é que eu 
posso fazer acerca disto?”

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 7
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 1
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 3
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 2

 Uma Actividade de Aprendizagem fica 
suficientemente descrita quando…

Cada tem que ser descrita a fundo de modo que você possa 
lembrar-se de como implementá-la, alguns meses ou mesmo 
um ano depois, e para que outro facilitador entenda como 
implementar a actividade com sucesso.
Uma actividade bem descrita e documentada contém o seguinte:

Ao ter concluído a elaboração 
de uma actividade, faça uma 
pausa e examine de forma 
crítica a sua descrição. Tente 
colocar-se no papel do leitor. 
Coloque a pergunta a si 
próprio: “Será que a minha 
d�����çã�	é	�u������t�	
para que outra pessoa 
implemente a actividade 
com sucesso?”

O propósito

���a	��p��í���a	�	������am��t�	�	qu�	��	p��t��d�	��m	a	
actividade.

Grupo

Declare a natureza do grupo que deverá participar na 
actividade. Será que toda a gente está junta em sessão 
plenária, ou em pequenos grupos, ou as duas coisas em 
alturas diferentes? Será que vão participar na sala de aulas, 
ao ar livre, na comunidade?

Tempo necessário

D� a sua melhor estimativa do tempo que vai ser necessário 
no total para explicar a actividade, implementá-la e 
posteriormente realizar um bom debate.

Material necessário

Id��t���qu�	�	qu�	é	����������	pa�a	qu�	um	fa��l�tad��	
implemente a actividade com sucesso, como por exemplo 
papel de bloco gigante, marcadores, adesivo e qualquer 
outra coisa. Inclua também qualquer coisa que um 
participante deve levar consigo.

Passos

Alguns pontos importantes a serem levados em consideração 
na altura de formular e expor os passos para a actividade:

•  Quando voc� “apresenta” a actividade aos participantes, 
��p�����qu�	�	qu�	d�v���	���	ap�����tad�	�/�u	�xpl��ad�.
•  No caso de haver partes que serão realizadas em 
pequenos grupos, faça questão de incluir como um passo, 
a constituição dos grupos e igualmente como é que se 
propõe que sejam constituídos.
•  D� uma explicação clara de cada tarefa grupal que 
deverá ser realizada.
•  Empregue orações completas ao explicar um passo.
•  Para o debate, sugira pontos para debate e a forma 
como esses pontos se relacionam com o prop�sito da 
actividade.
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Apresentação

A aprendizagem não é a consequência de 
simplesmente verter informações na cabeça do 
estudante. Ela exige o envolvimento mental do 
próprio formando. Sozinhas as explicações e 
demonstrações nunca levarão à aprendizagem 
efectiva e durável. Apenas a aprendizagem que 
seja activa fará isso.

Em muitos programas de formação – quer 
seja um curso antes da admissão no serviço 
ou o ensino contínuo – o ensino baseado na 
transmissão de dados é a metodologia de uso 
mais comum. O foco está no conteúdo e nas 
informações que são transferidas num só 
sentido, do professor para o formando.

A formação participativa ou “centrada no 
formando”, trata-se de uma metodologia 
diferente. A ênfase está menos colocada no 
conteúdo e mais na ajuda aos formandos para 
estes desenvolverem habilidades em aprender 
como aprender – como encontrar e analisar 
informação, e resolver problemas por si mesmo. 

O papel do professor está mais em orientar e 
estimular os formandos, cujas necessidades, 
experiências e metas constituem o foco da 
aprendizagem.

No presente Objectivo de Aprendizagem, 
vamos examinar o processo de aprendizagem 
dos adultos, o qual é como um ciclo com 
quatro estágios: observar, raciocinar, sentir e 
fazer. Cada formando tem um ponto preferido 
de entrada para o ciclo, um ponto com o qual 
ela/ele está mais à vontade. Reconhecer isto 
e incentivar o movimento dentro do ciclo, 
contribuirão para a motivação, que é de 
importância crítica para que uma determinada 
pessoa aprenda de verdade e se torne um 
trabalhador de saúde carinhoso e habilitado.

A seguir, chegaremos a compreender melhor 
“onde” e “como” é que cada metodologia pode 
ser usada para realçar a aprendizagem, sendo 
naturalmente este o objectivo de todos os 
programas de formação.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5

Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1

 Planos de aula

Resultado de Aprendizagem

Ao concluir as presentes sessões, o participante estará em 
condições de:

Analisar o processo de aprendizagem dos adultos, 
relativamente às metodologias opostas de ensino.
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Materiais

Actividade de 
Aprendizagem

Parte B de As nossas capacidades de aprendizagem

Textos de Apoio 
aos Participantes

A abordagem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem

Recurso para o 
Facilitador

Capacidades de aprendizagem

Horário 

A metodologia centrada no formando 20  minutos
Aproveitar as capacidades inerentes de um 
formando 20  minutos

Vantagens e desvantagens 20  minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 20  minutos

Sessão 1

Uma metodologia centrada no formando

Numa metodologia “centrada no formando”, 
o foco está no formando. Os formandos são 
envolvidos através de actividades práticas 
baseadas na experiência, que lhes proporcionam 
oportunidades de serem criativos e de 
aproveitarem as suas capacidades inerentes, 
muitas das quais eles não tinham percebido 
na íntegra. Nesta sessão, vemos que uma 

metodologia centrada no formando é compatível 
com a forma como os adultos aprendem. Um 
processo de aprendizagem activa aumenta a 
motivação e a auto-confiança de um formando 
para que pense de outra maneira e que faça 
melhor as coisas.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5

Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Ap�����taçã�:	um	d��a���	pa�a	
n�s enquanto professores, é de 
passar para uma pedagogia 
mais centrada no formando 
que incentive as mudanças 
(transformação) na forma 
como pensamos, sentimos e 
actuamos.

1.1 D� as boas vindas aos participantes, às 
sessões. Caso os participantes ainda não se 
conheçam, empregue uma actividade de 
“familiarização”.

1.2 Apresente o contexto para as sessões 
que consta na apresentação da sessão. 
Apresente visualmente também o Resultado 
de Aprendizagem que pretendemos realizar 
até	a�	��m	da�	dua�	����õ��.

1.3 Apresente esta sessão que focaliza uma 
metodologia “centrada no formando”. 
Explique o que se quer dizer por esse termo 
�	�	d��a���	pa�a	�ó�	��qua�t�	p��f�������.

2. A metodologia centrada 
no formando aproveita 

propositadamente as 
capacidades inerentes 
ao formando, de forma 
a aprofundar e reforçar a 
aprendizagem.

2.1 Agora prossiga com a Parte B da actividade 
intitulada As nossas capacidades de 
aprendizagem e atribua um método 
��p��í����	d�	ap���d�za��m	a	�ada	
uma das quatro capacidades. Consulte 
para ajuda, o Recurso para o Facilitador 
intitulado Capacidades de aprendizagem.

2.2 Faça questão de deixar o papel de 
bl���	���a�t�	���al�zad�	qu�	�m�����	da	
actividade, numa posição de destaque na 
sala de aulas, enquanto se continua com o 
resto da unidade.

3. Vantagens e desvantagens 
da abordagem centrada no 

formando

• Vantagens: motivação 
aumentada (interesse e desejo de 
aprender) e potenciais mudanças 
(a nível do pensamento e das 
acções)

• Desvantagens: exige tempo e 
boas habilidades de facilitação.

3.1 Proponha várias vantagens do uso de uma 
metodologia centrada no formando. Peça 
aos participantes as suas opiniões na base 
daquilo que experimentaram até aqui na 
Manual 1.

3.2 Apresente duas desvantagens �bvias:

• A participação exige mais tempo do 
que simplesmente dar uma aula

• São necessárias boas habilidades de 
facilitação de forma a aproveitar as 
capacidades do formando e aproveitar 
da melhor forma o tempo disponível.

3.3 Pergunte aos participantes se conseguem 
ver outras desvantagens. Tente encontrar 
uma forma construtiva de tratar de cada 
uma.

4. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1	P�ça	a��	pa�t���pa�t��	pa�a	���a��m	qu��t��	
p��	um	m�m��t�	pa�a	��fl��t���m	��b��	a	
sua aprendizagem realizada até aqui nesta 
sessão.

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
4.2	S�l���t�	v�����	v�lu�t�����	pa�a	�d��t����a��m	

e partilharem um determinado ponto de 
aprendizagem para eles.

4.3 Distribua exemplares do Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado A abordagem 
de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem. Peça aos participantes para 
lerem o Texto de Apoio aos Participantes 
e estarem prontos para partilharem as 
suas respostas às perguntas constantes do 
Texto de Apoio aos Participantes, na sessão 
seguinte.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5

Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Materiais

• Actividades de Aprendizagem: 

• Texto de Apoio aos Participantes:  

Actividade de 
Aprendizagem

Melhorar uma aula

Textos de Apoio 
aos Participantes

A experiência faz diferença

Horário 

Ensino focado no conteúdo 45 minutos

As desvantagens das aulas 20  minutos

Tornar uma aula mais interessante 90 ou mais minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC 20  minutos

Sessão 2

A abordagem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem

A metodologia de transmissão de conhecimento 
baseia-se em dois pressupostos relacionados. Um 
deles, é que o principal problema do formando 
é uma falta de conhecimentos, e que a tarefa do 
professor é de proporcioná-los. O segundo é que 
é o professor quem possui as respostas e que 
deve resolver os problemas. Isto resulta em aulas 
que frequentemente são “de cima para baixo”, 

isto é, nas quais as informações são transferidas 
do professor (em cima) para os estudantes, 
em baixo. Mas existem alturas em que não é 
necessário que sejam transmitidas informações. 
Nesta sessão examinamos a abordagem de 
transmissão de conhecimento e examinamos 
como tornar uma aula mais interessante para os 
estudantes.

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. O ensino focado no conteúdo 
estimula tend�ncias negativas 
que afectam a aprendizagem:

• Fluxo unidireccional de 
informações e ideias

• Manutenção de uma distância 
entre professor e formando.

1.1 Escreva no quadro: “A abordagem de trans-
missão de conhecimento para aprendiza-
gem”. Apresente-a como uma metodologia 
que é (i) frequentemente usada, (ii) não 
muito centrada no formando, mas mesmo 
assim (iii) às vezes conveniente.

1.2 Reveja e faça um debate sobre as per-
�u�ta�	d�	��fl�xã�	����ta�t��	d�	T�xt�	d�	
Apoio aos Participntes intitulado A aborda-
gem de transmissão de conhecimento para 
aprendizagem, que foi dado como TPC na 
sessão anterior. Solicite outros comentários 
�	��fl�xõ��	qu�	p�d�m	�v��tualm��t�	t��	
sido provocados.

2. As desvantagens das aulas. 2.1 Faça refer�ncia às desvantagens das 
aulas (palestras) que v�m apresentadas na 
leitura. Leia cada ponto e veja se tem eco 
nos participantes, pedindo experi�ncias 
pessoais que ou sustentam ou divergem do 
ponto.

2.2	S�l���t�	�ut���	��m��t�����	�	��fl�xõ��	qu�	
os participantes tiverem e gostariam de 
partilhar.

3. Tornar uma aula mais 
interessante

3.1 Proponha o seguinte: “Mas existem alturas 
em que não é necessário que sejam dadas 
informações.” A questão é, como tornar 
uma palestra mais interessante e envol-
vente, de modo que a aprendizagem seja 
realçada.

3.2 Implemente a Parte A da actividade 
intitulada Melhorar uma aula, a qual é uma 
demonstração de como tornar uma mini-
palestra mais interessante.

3.3 Implemente a Parte B da mesma ac-
tividade, a qual obriga os participantes 
a fazerem o mesmo. Depois disso, faça 
questão de focar o debate em dois pontos 
fundamentais, na forma de perguntas:

• Será que efectivamente aprendemos algo?

• Que nova percepção os participantes t�m 
para o melhoramento de uma palestra?

4.  R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1 Examine de novo o Resultado de 
Aprendizagem. Peça aos participantes as 
suas opiniões sobre se ele foi alcançado (ou 
não). Estimule comentários e igualmente 
sugestões quanto a o que mais podíamos 
explorar no futuro.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5

Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Pontos fundamentais Processo de aprendizagem
4.3 Distribua o Texto de Apoio aos Participantes 

intitulado A experiência faz diferença e 
peça para que seja lido para a pr�xima 
sessão. Peça aos participantes para 
passarem algum tempo a ponderar cada 
p���u�ta	d�	��fl�xã�	�	a	�����v��	a�	�ua�	
respostas. Explique que as respostas serão 
debatidas na sessão seguinte.

4.4 Agradeça aos participantes por terem 
estado abertos e dispostos a experimentar 
métodos que exigiram a sua participação.

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 5
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Texto de Apoio aos Participantes

 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 3
 

 Realizar o Resultado de Aprendizagem

A sua tarefa compreende duas partes.

1. Projectar um workshop de dois dias para 
um grupo de trabalhadores de saúde (em 
forma de ensino contínuo) ou de estudantes 
num curso de nível básico, que incentiva a 
aprendizagem activa e integrada.

Você pode escolher o tema e o grupo alvo. 
Fundamente a sua decisão num tema que 
suscite preocupação, participantes que 
você consiga convidar, e uma competência 
específica que eles devam executar melhor.

O workshop consistirá em duas ou mais 
sessões que são abrangentes em termos 
de conteúdo, processo de aprendizagem e 
materiais didácticos para os participantes e 
para o facilitador, de tal forma que ela/ele 
consiga implementar o workshop no futuro.

2. Implemente as duas sessões de aprendizagem 
activa e integrada que você tiver projectado 
e fique pronto para reflectir sobre a sua 
experiência, juntamente com os seus colegas.

Vocês trabalharão aos pares sobre as duas 
fases. Depois do workshop, a sua equipa de 
duas pessoas vai reflectir juntamente com os 
seus colegas sobre o workshop. O objectivo 
é de ajudá-lo a gerar ainda mais percepções 
perspicazes para a altura em que você projectar 
e facilitar um workshop futuro.

É da responsabilidade da sua equipa 
de duas pessoas, identificar datas para o 
workshop e quem serão os participantes no 
mesmo. Em seguida você tem que trabalhar 

juntamente com a administração da instituição 
para tomar providências para que os seus 
participantes assistam e sejam alojados. Você 
tem que organizar igualmente uma sala de aulas 
ou outro local, e qualquer material educacional 
que preveja que seja necessário.

Os seus colegas serão tanto observadores 
assim como participantes. Enquanto 
observadores, eles realizarão uma “avaliação 
apreciativa” que seja crítica de forma 
construtiva, em que são identificados os pontos 
fortes, e os pontos fracos são acompanhados 
de sugestões úteis para a melhoria. As suas 
observações serão apresentadas e debatidas 
numa reflexão que terá lugar depois do 
workshop ter acabado. Os critérios que deverão 
ser usados, são em relação àquilo em que 
consiste um bom workshop e a forma como 
os participantes reagiram no mesmo. Existem 
quatro critérios:

• O workshop foi interessante e agradável

• Registou-se forte participação, por igual 
pelas mulheres e pelos homens e por 
participantes mais idosos e mais novos

• Os participantes foram estimulados no 
sentido de reflectirem, utilizarem os seus 
sentimentos e de ponderarem acções que 
podem eventualmente ser diferentes para 
eles

• Registaram-se alturas no workshop em 
que surgiram novas percepções.
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A pontuação será de +++ para forte, ++ para 
médio e + para fraco/podia ser melhorado.

Uma tarefa inicial para a sua equipa 
consiste no seguinte:

• Identificar um tema real que requeira 
acções melhoradas por parte dos 
trabalhadores de saúde que estão 
envolvidos ou que devem estar mais 
envolvidos. A questão relativamente 
ao desempenho podia localizar-se 
no hospital, na comunidade ou 
eventualmente no centro de formação.

• Identificar que são os trabalhadores 
de saúde que estão mais fortemente 
relacionados com o tema e que, portanto, 
tirariam proveito de dois dias de 
aprendizagem activa para melhorar as 
suas acções.

• Propor um título para o seu workshop, 
que você vai projectar e implementar.

Planos de Aula

Você pode ver que o plano do workshop é 
diferente daquilo que você está acostumado a 
usar. Não há nenhuma coluna para “facilitador”, 
porque você é o facilitador. O tempo necessário 
está no topo, juntamente com o “material 
necessário”, porque tanto o tempo como os 
materiais orientam a sua preparação. Tanto 
o conteúdo (pontos fundamentais) como 
o processo de aprendizagem vêm mais 
esclarecidos – não apenas para ajudá-lo a 
lembrar-se vários meses mais tarde quando 
pretender implementar o workshop mais 
uma vez, como igualmente para ajudar 
outro professor que não tenha passado pela 
experiência e pretenda implementar o workshop.

O que se segue, é um modelo para projectar o 
seu workshop e planos individuais de aula.

Designação do Workshop

Resultado de Aprendizagem

Fundamentação
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Findo o nosso workshop de dois dias, o participante está em condições de:

                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

Texto de Apoio aos Participantes
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 3
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Materiais
• Actividades de Aprendizagem:                                                                   

• Slides:                                                                                                                

• Texto de Apoio aos Participantes:                                                               

• Recurso para o Facilitador:                                                                           

• Outro (papel de bloco gigante, marcadores):                                          

Horário 

Apresentação de                                                       minutos

                                                                                       minutos

                                                                                       minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	(�	TPC?)         minutos

Sessão 1

                                                                                     

Breve explicação aqui
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação de                        
                                                        
                                                       

1.1                                                                              

1.2                                                                                

2. xxx                                             
                                                   

                                                 

2.1                                                                              

2.2                                                                                

3. xxx                                             
                                                   

                                                 

3.1                                                                              

3.2                                                                                

4. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1                                                                              

4.2                                                                                

Texto de Apoio aos Participantes
  Manual 3 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 3
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Materiais
• Actividades de Aprendizagem:                                                                   

• Slides:                                                                                                                

• Texto de Apoio aos Participantes:                                                               

• Recurso para o Facilitador:                                                                           

• Outro (papel de bloco gigante, marcadores):                                          

Horário 

Apresentação de                                                       minutos

                                                                                       minutos

                                                                                       minutos

R��um�,	����lu�ã�	���al	(�	TPC?)         minutos

Sessão 2

                                                                                     

Breve explicação aqui
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Pontos fundamentais Processo de aprendizagem

1. Apresentação de                        
                                                        
                                                       

1.1                                                                              

1.2                                                                                

2. xxx                                             
                                                   

                                                 

2.1                                                                              

2.2                                                                                

3. xxx                                             
                                                   

                                                 

3.1                                                                              

3.2                                                                                

4. R��um�,	����lu�ã�	���al	�	TPC. 4.1                                                                              

4.2                                                                                

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 3
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Preenchimento do modelo de workshop

• Ao definir o Resultado de Aprendizagem, assegure-se 
de que ele tem a ver com o tema e que contribuirá para 
abordar o mesmo; e que pode ser alcançado dentro de um 
workshop de dois dias.

• Ao redigir a fundamentação, assegure-se que contém 
o tema e uma opinião acerca do porquê e como a questão 
deve ser abordada, e o que será feito nas suas sessões de 
aprendizagem para perceber melhor o tema.

• Para cada sessão, redija uma apresentação mais breve 
que apresenta “por que razão” a sessão é importante 
(em relação à fundamentação e ao Resultado de 
Aprendizagem) e o que vai acontecer na sessão.

• Ao redigir os seus pontos fundamentais, tenha a 
certeza de que cada ponto fundamental seja mais do que 
apenas uma só palavra ou frase. Escreva uma oração 
completa que inclui uma breve justificação. O último 
ponto fundamental é uma “conclusão final” que inclui uma 
reflexão.

• Ao redigir os seus passos do processo de 
aprendizagem, tenha a certeza de que existem passos 
para cada ponto fundamental e que os passos estão 
sequenciados de forma lógica. No caso de um determinado 
passo ser de distribuir um Texto de Apoio aos Participantes 
ou implementar uma Actividade de Aprendizagem, faça 
questão de indicar igualmente no plano de aula o seu 
propósito. Use sempre orações completas.

Texto de Apoio aos Participantes
  Manual 3 • Objectivo 3 • Sessões 1 e 3
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Este pós-teste vai parecer familiar. Resista à 
tentação de preenchê-lo depressa. Leve o tempo 
e cuidado necessários para completar cada uma 
das frases seguintes de modo a avaliar como é 
que você progrediu com a sua aprendizagem.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4

 Pós-teste

Um adulto aprende melhor quando…

Uma metodologia de ensino é “centrada no formando” quando…

A aprendizagem e a mudança estão ligadas porque…

A aprendizagem em pequenos grupos é eficaz quando…

A facilitação da aprendizagem significa…

Algumas habilidades desejáveis para a realização da facilitação são como se 
seguem…

De forma a aumentar a minha prática de aprendizagem activa e integrada quando 
regressar ao meu serviço, duas coisas que farei são como se seguem…
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 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4

Eventos de formação: 
Guião de Realização

Eventos de Formação

Guião de Realização:
Planificação, Implementação, Avaliação 

E�t�	�u�ã�	ajuda	a	�d��t����a�	��	a�p��t��	d���j�v���
nas formações seguindo a metodologia do CFCS-Massinga, 

seja uma metodologia baseada nos conceitos de 
aprendizagem por descoberta e

desenvolvimento humanístico para a
evolução de práticas de saúde comunitária.

Um adulto aprende melhor quando…

Uma metodologia de ensino é “centrada no formando” quando…

A aprendizagem e a mudança estão ligadas porque…

A aprendizagem em pequenos grupos é eficaz quando…

A facilitação da aprendizagem significa…

Algumas habilidades desejáveis para a realização da facilitação são como se 
seguem…

De forma a aumentar a minha prática de aprendizagem activa e integrada quando 
regressar ao meu serviço, duas coisas que farei são como se seguem…
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Preenchimento de Guião
U�a�	�	�u�ã�	pa�a	pla�����a�,	�mpl�m��ta�,	�	aval�a�	�	�v��t�	d�	f��maçã�	
para não esquecer detalhes importantes.  Até que ponto o evento deste 
grupo alvo de formandos responde as seguintes características? 

V�����qu�	�ada	l��ha.

SECÇÃO A:  A PROPOSTA

1.  Elaboração da proposta e do orçamento para 
aprovação que incluem os aspectos seguintes:

Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Timbre

Título

Nome do curso 

Capítulos seguintes: 

•  Introdução/fundamentação

•		Obj��t�v�	���al,	�bj��t�v��	��p��í�����	

•  Metodologia

•  Participantes 
(número, sexo, idade, nível/área de formação)
•  Duração e local 

•  Conteúdo e plano diário

•  Plano de documentação
(p�������	d�����t�	�	p��dut�	�d��t����ad�)
•  Plano de avaliação do evento 

•  Plano de acompanhamento/seguimento dos
participantes 
Plano orçamental das despesas seguindo normas 
do estado, incluindo o seguinte: 
•  Material didáctico 

•  Produção e disseminação do produto de 
documentação
•  Alojamento

•  Refeições

•  Pessoal — per diem (participantes)

•  Pessoal –- honorário (facilitadores)

•  Transporte e combustível 

Diversos ligados ao seguimento

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4
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Notas ou observações:           
             
             
              
       

SECÇÃO B:  A PLANIFICAÇÃO

2.   A finalidade do evento será: Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Mais pessoas formadas como formadores que 
formarão outros elementos
Um passo para capacitação ou actualização dos 
formandos
Promoção horizontal nas carreiras dos formandos

Formação contínua para os formadores do CFCS-M 

3.  A modalidade de creditação dos formandos 
será:  

C��t����açã�	d�	pa�t���paçã�	

Certidão do curso

Registo nas cadernetas e banco de dados

4.  O núcleo da planificação e avaliação do 
evento está criado e inclui a participação de: 

Coordenadores do evento do CFCS-M 

Outros formadores 

Formandos (representantes) 

Utentes na área da formação(representantes) 

Parceiros das práticas e dos estágios 

Representantes multi-sectoriais 

Outros intervenientes (MISAU, DPS, ONGs) 

Texto de Apoio aos Participantes
   Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4
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5.  O evento inclui estes tópicos: Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Cuidados de saúde primárias 

Determinantes de saúde 

Saúde e desenvolvimento 

Novas práticas de saúde comunitária 

Globalização 

Desenvolvimento centrado no humano

Participação comunitária

Comunicação 

A parte clínica (como relevante)     

O conceito de género/ igualdade de género

HIV/SIDA

Pesquisa participativa com acção (PPA/PAR)

6.  O evento integra a igualdade de género 
nestas aspectos: 

Inclusão de ambos sexos na formação, tais como, 
formadores e formandos 
Análise dos t�picos da formação na perspectiva do 
género 
C����d��açã�	da�	a�çõ��	pa�a	���t����a�	
desigualdade de género
Formação contínua para os formadores do CFCS-M 

7.  O evento integra o HIV/SIDA nestes aspectos: 

Condições e meios do alto risco 

Ligação com direitos humanos e igualdade de 
género 
Medidas preventivas 

Tratamento no programa de TARV

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4
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8.  A metodologia planificada do ensino-
aprendizagem tem as características 

seguintes: 

Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Aprendizagem indutiva (conhecimento cognitivo 
construído na base de experi�ncias), tais como:
• Aprendizagem baseada na descoberta 

• Métodos participativos 

• Experi�ncias comunitárias

Facilitação em pares (responsabilizados para o 
conteúdo e o dinâmico do grupo) 

Análise e aprendizagem crítica 

P��t��a	��fl��t�va	

Balança da teoria e prática/praxis 

Aprendizagem mútua entre parceiros, formandos e 
formadores 
Intervalos para aprendizagem física e espiritual 

Outro divertimento 

9.  O evento trata assuntos que influenciarão e 
integrarão os domínios seguintes: 

Afectivo/Atitudes 

Prático/Habilidades

Cognitivo/Conhecimentos 

10. O processo de avaliação do evento e da 
aprendizagem dos formandos inclui: 

Avaliação formativa ao longo da formação com os 
���ultad��	��flu����a�d�	�	�v��t�	
Aplicação de pré-teste e p�s-teste 

R�fl�xã�	d����a	�	ab��tu�a	pa�a	f��ma�d��	�u����am
m�d����açõ��	��	�v��t�		
Auto-avaliação da parte do formando 

Aval�açã�	��mató��a	a�	��m	d�	�v��t�	

Texto de Apoio aos Participantes
   Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4
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Notas ou observações:           
             
             
              
       
SECÇÃO C:  A IMPLEMENTAÇÃO

11.  Os meios e métodos da documentação que 
serão usados para analisar e melhorar o 

evento, usar de novo, e disseminar incluem: 

Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Acompanhamento do processo inteiro pelo um 
documentalista
Documentação do evento feita rotativamente pelos 
formandos 
Recolha e organização da toda a documentação 
posteriormente pelo Coordenador do evento
Estudo da documentação pelo núcleo da 
pla�����açã�,	qu�	p��põ�	m�d����açõ��	�	aut���za	a	
v���ã�	���al	
Produção e disseminação da documentação para 
o uso do CFCS-M e outras IdeFs e instituições

Métodos da documentação usados incluem:

• Guião de documentação para ser preenchido por 
todos os formadores 
•	F�t���a��a�	da�	����õ��	d����a�	�u	pa�t��	
importantes
• Notas diárias importantes 

•	P��tfól���	(�x.	�í�t����,	��fl�xõ��,	�v�dê���a�	d�	
evento, avaliações) 

12.  Depois de abertura, o curso inicia com estas 
etapas de organização interna:  

Começa da documentação

Integração dos formandos na agenda do curso, 
logísticas e deveres e direitos dos formandos e 
formadores
Aplicação de pré-teste 

Id��t����açã�	d�	�xp��tat�va�	d��	f��ma�d��,	
avaliação da sua viabilidade, e adaptação da 
agenda seguindo os objectivos do evento
Elaboração do contracto de grupo (regras) 

Texto de Apoio aos Participantes
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(12 CONT.)
Colocação das listas e solicitação dos voluntários 
para as seguintes tarefas: 

Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

•  Despertar (dinâmico para abrir o dia)

•  Outros dinâmicos

•  Sumário de sessões

•  Avaliação diária

•  Síntese de dia

•		R�lató���	���al	

•  Encerramento 

13.  O evento deveria integrar a pesquisa 
participativa com acção (PPA/PAR), que 

segue os passos seguintes: 
Orientação da equipa de pesquisa (ex. grupo alvo, 
formandos, formadores) sobre a fundação e processo 
da pesquisa
Diálogo dentro da equipa e com o grupo alvo mais 
alargado para ter conhecimento sobre a realidade
Investigação colectiva, incluindo: 

•  Formulação de pergunta de investigação 

•  Resumo do que já se sabe sobre a 
pergunta
•  Elaboração de um plano de estudo

•  Recolha da informação seguindo os meios 
concordados no plano

•  Análise da informação

•		R�fl�xã�	�	v������açã�	d��	d����b��t��	�	
formulação das conclusões com o grupo alvo 

•  Reportagem dos resultados

•  Acção colectiva para responder aos resultados 

Texto de Apoio aos Participantes
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Notas ou observações:           
             
             
              
       
SECÇÃO D:  O SEGUIMENTO

Notas ou observações:           
             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

14. O núcleo de planificação deveria 
apoiar os formandos integrar a sua 

aprendizagem no seu local de serviço, incluindo: 

Não 
Inclui

Inclui em 
parte

Inclui

Contacto telef�nico ap�s de 1 m�s 

Visita dos alguns formandos ap�s de 2-4 m�ses com 
a segundo p�s-teste 
Uso dos resultados do seguimento na avaliação do 
evento 

Rever as respostas em cima.
Se tem muitas respostas de “não inclui” 

ou “inclui em parte”, seria bom repensar o 
plano do evento de formação.

Texto de Apoio aos Participantes
 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 4



Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada

RE
C

UR
SO

S 
PA

RA
O

 FA
C

ILI
TA

D
O

R



Facilitação de Aprendizagem Activa e Integrada
CFS - Massinga

12�
RECURSO PARA O FACILITADOR

 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 2
 Manual 3 • Objectivo 2 • Sessão 4

Reflectir sobre uma determinada actividade

O que se segue, são considerações e sugestões 
para decidir como reflectir sobre uma 
Actividade de Aprendizagem. Adapte as 
mesmas à actividade e ao tempo de que dispõe. 
Note-se: Realize sempre uma reflexão, 
mesmo que a mesma tenha que ser 
encurtada por causa do tempo.

Reflectir sobre uma experiência (ou uma 
situação) não se trata meramente de tentar 
lembrar-se do que aconteceu. Em vez disso, 
trata-se de analisar como é que os participantes 
foram afectados pela experiência, e quais as 
opiniões que têm como resultado da experiência. 
Contudo, para que isso aconteça, é necessário 
que nos lembremos de facto de certas partes da 
actividade.

Coloque perguntas específicas aos participantes 
acerca da sua experiência na actividade que 
os estimulem a recorrer às suas capacidades 
inerentes. Coloque perguntas tais como:

• O que é que viu a acontecer?

• Como é que você se sentiu durante 
a actividade? Como é que se sente 
agora?

• O que é que você estava a pensar 
durante a actividade? Que reflexões 
você tem agora?

Nem sempre você tem que colocar todas estas 
perguntas. Depende da actividade e do que 
você gostaria que os participantes deveras 
entendessem e retivessem nas suas mentes, 
corações e mãos.

Peça aos co-facilitadores para reflectirem sobre 
a sua experiência e aos outros para reflectirem 
sobre a sua experiência enquanto participantes.

Depois, convide tanto os co-facilitadores como 
os demais participantes a ponderarem em 
conjunto a última pergunta: “E daí?”. Isto é, 
como é que esta actividade e as suas reacções 
resultantes (ver, sentir, pensar) se relacionam 
connosco enquanto trabalhadores de saúde, e o 
que é que podíamos fazer no trabalho e na vida 
como consequência?

Por último, considere a utilidade da actividade 
para situações que você e os participantes 
conseguem imaginar – como por exemplo 
com um grupo de “pessoal auxiliar” ou 
supervisores mais instruídos num workshop de 
ensino contínuo, com um grupo de praticantes 
de medicina tradicional ou de activistas de 
saúde comunitária, ou com estudantes num 
curso de formação básica. Você facilitará 
a actividade tal como você a 
experimentou agora, ou será que a 
mesma deve ser adaptada? Como é 
que você ia eventualmente adaptá-la?

É muito importante que se evite 
colocar uma pergunta geral acerca 
da actividade, à qual um participante 
responda repetindo em pormenor tudo o 
que aconteceu.
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 Manual 3 • Objectivo 1 • Sessão 5

Provocar os participantes12

Este é o diálogo que teve lugar no workshop de 
1994, sobre a “Pasantia”, no Búzi, na Província 
de Sofala. Reconhecemos com agradecimento 
a facilitação criativa de Arturo Ornelas do 
México, antigo aluno de Paulo Freire.

O facilitador perguntou “O que é isto?”

“Um banco”, respondeu alguém.

“O que é isto?” ele perguntou mais uma vez.

Outros responderam: “Madeira, pregos, 
cola.”  “A obra de homens.”  “Uma forma 
bela.”  “Algo onde sentar-se.”  “Para 
servir de plataforma para mudar uma 
lâmpada.” “Para deitar-se nele para tirar 
uma soneca.”

“É mais o qu�?”

“Algo a ser utilizado como mesa.” “Para 
lavar a louça.” “Para passar a roupa.”

“É uma estrutura, uma forma”, observou um 
participante.

“É mais o qu�?”

“É tudo.”

“Mas o que mais?” insistiu o facilitador.

Silêncio.
“O objecto tem uma certa capacidade,” 
prosseguiu o facilitador. “Ele ocupa espaço, 
tem peso.” 

“É um material que se pode partir,” disse 
um participante.
“Isso depende de n�s e das nossas 
imaginações,” disse o facilitador.
“Pode ser empregue para obstruir uma 

estrada. Podemos virá-lo de pernas para o 
ar, amarrá-lo com uma corda igualmente 
amarrada no telhado e utilizá-lo como um 
baloiço para uma criança,” acrescentou um 
outro participante.

Alguém perguntou: “Se for virado de cabeça 
para baixo, será que vamos continuar a 
chamá-lo de banco?”.

“Se calhar seria um barco!”

“N�s podíamos convert�-lo em estante 
para livros. Uma ponte. Um símbolo da 
hospitalidade durante uma visita, quando 
nos sentamos em cima dele e acolhemos 
outra pessoa a sentar-se connosco nele,” 
ofereceu o facilitador. “Antes era uma árvore. 
Antes disso, era uma semente de um fruto 
qu�	��a	uma	fl��	qu�	��a	uma	��m��t�.	
Que precisava de água. Antes disso, era 
uma árvore que proveio de uma árvore 
que proveio de uma árvore. Essa é a obra 
de Deus. A ci�ncia faz parte da natureza. 
O que acontece na ci�ncia, é que a vida 
é transformada. O que é que dá vida? O 
que é que dá força à vida?”

“Solo e sol,” respondeu um dos participantes.

“Isso é energia,” disse o facilitador, 
concordando. “A energia é a totalidade das 
moléculas que se juntam para dar forma e 
substância. Moléculas em movimento para 
constituir um organismo; movimentando-se 
dentro do solo, dentro do universo. Se algo 
for destruído, volta para a Mãe Natureza.”

O facilitador terminou por dizer que, “Se 
voc� tiver a curiosidade de descobrir, 
d�	���t��ua�	a	v������a�,	d�	p��t��d��	
saber, voc� aproximar-se-á mais do 
conhecimento de verdade.”

12 Adaptado de Smith et al., Pasantia: Light of the community (Búzi, Mozambique 1994), pág. 33, com a 
permissão da editora.
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Focalizar a forma de pensar dos formandos

Este recurso tem a ver com o Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado O que são os códigos? 
e igualmente os Slides intitulados Códigos 
visuais.

Os participantes receberam o Texto de Apoio 
aos Participantes intitulado O que são os 
códigos?, e portanto, terão na sua frente os 
cinco passos para a análise de um código. O 
que se pretende, é mostrar como esses passos 
são utilizados quando se mostra um Slide e se 
emprega como código.

Faça referência ao facto de que cada passo é um 
guia e a pergunta específica que você coloca, 
depende do tema que pretende examinar no 
fim. Pretende-se que o código com perguntas 
e respostas ajude a todos a preparar-se para 
informações e material importantes que você 
vai proporcionar depois.

Portanto, proponha um foco no fim do primeiro 
passo, em relação a “o que o código está a 
dizer…” A seguir, avance com os restantes 
quatro passos, relacionando-os a esse foco.

O que se segue, são algumas sugestões para 
ajudar você e os seus participantes a focalizar 
a análise dos primeiros dois Slides de Códigos 
visuais. O terceiro Slide serve para um tipo 
especial de método para a análise que se chama 
“Mas por que razão?”

Comece por perguntas do passo 1 como por 
exemplo: “O que é que você vê a acontecer?” 
e “O que é está a dizer?” ou “Qual é a 
mensagem?”. A seguir, direccione o foco com 
um dos que se seguem.

O Slide 1 pode ser empregue para 
gerar um debate acerca de conceitos 
importantes tais como: cooperação, 
amizade, desenvolvimento de 
relacionamentos e “poder em conjunto 
com”.

O Slide 2 pode ser empregue para falar 
sobre a Participação Comunitária, 
onde o foco está em considerações 
importantes tais como: membros 
da comunidade como activistas da 
saúde, ensino e aprendizagem não 
formais, equilíbrio em termos de 
género, comunicação respeitosa e 
relacionamentos.

O Método “Mas por que razão?”
O Slide 3 serve para o uso de um método 
que se chama “Mas por que razão?”, o qual 
estimula os participantes a irem mais a 
fundo no entendimento das realidades das 
pessoas, neste caso, as de uma criança. Ao 
colocar constantemente a pergunta “Mas 
por que razão?”, os participantes identificam 
factores subjacentes que explicam porque é 
que as vidas de tantas crianças estão repletas 
de pobreza e doença frequente.

Eis uma adaptação da forma como se 
desenvolveu com um grupo de estudantes de 
estomatologia.13

P: O que é que voc� v�?

 Vejo um rosto triste.

P: Mas por que razão?

13 Adaptado de Dickson, Oral health promotion in developing countries, págs. 233 a 247.
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 Se calhar a criança está com fome.

P: Mas por que razão?

 Talvez os seus dentes doem quando 
ele come.

P: Mas por que razão?

 Talvez porque recebe frequentemente 
doces e refrigerantes para beber

P: Mas por que razão?

	 P��qu�	amam��	��	������	��lh��

Neste momento teve lugar um breve 
debate acerca do açúcar e dos dentes 
e da sua limpeza, e do facto de que 
a criança precisa de ser vista por um 
técnico de estomatologia.

P: Tudo bem, ele precisa de tratamento 
por parte do técnico de estomatologia, 
mas a clínica está a 40 km de distância 
e a mãe não tem dinheiro para o 
transporte. Por que razão?

 O pai não tinha emprego.

P: Mas porque é que isso tem 
importância?

 Cabe ao homem proporcionar o 
dinheiro e decidir como é que vai ser 
gasto.

P: Mas por que razão?

 Ele é que manda.

P: Mas por que razão?

 Efectivamente, isso é algo de que nos 
debatemos!

P: Tudo bem, mas porque é que o 
técnico de estomatologia não se dirige 
às comunidades?

 Porque não é possível.

P: Mas por que razão?

	 P��qu�	h�	ta�t��	pa����t��	qu�	���am	
à espera todas as manhãs e ele é o 
único técnico de estomatologia.

P: Mas porque é que é assim?

 A maior parte dos trabalhadores de 
estomatologia e do material está na 
capital provincial.

P: E porque é que é assim?

 Efectivamente não temos a certeza 
– voc� tem?!

Histórias com uma mensagem
Uma história que está bem formulada pode 
captar a atenção de um grupo de formandos. É 
importante não alongar uma história, para que 
os formandos se lembrem dos seus pormenores 
e façam uso dos mesmos na resposta às 
perguntas que você colocar.

O que se segue, são duas histórias que você 
poderá usar. As duas contêm mensagens 
importantes. Você pode ou escolher com 
antecedência a mensagem que pretende que os 
participantes descubram, ou pode deixar que 
descubram uma mensagem central e adaptar as 
suas perguntas de forma a continuar a explorar 
ainda mais essa mensagem.

A primeira história tem a ver com Inácio 
Madosse, que é um formador em saúde. Ela 
contém mensagens relacionadas com aquilo 
que examinámos no primeiro manual acerca 
de como os adultos aprendem e como é que se 
pode abordar o ensino/aprendizagem – quer na 
comunidade, quer numa sala de aulas.

A segunda história é uma parábola. Ela é tirada 
da série de manuais sobre a Saúde Comunitária, 
onde é empregue para apresentar o conceito 
de “trabalhar na nascente do rio”, que é o 
contrário da forma como tendemos a trabalhar. 
Esta parábola mostra-nos que podemos focar 
o tratamento dos problemas imediatos e 
resgatar as pessoas; ou podemos descobrir por 
que é que é necessário resgatar as pessoas e a 
seguir trabalhar no sentido de evitar que essas 
situações voltem a suceder.

Recurso para o Facilitador
    Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 4
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História 1
Inácio Madosse é um organizador e facilitador 
experiente de workshops de ensino contínuo 
para “agentes polivalentes elementares” (APEs). 
Eis o que ele disse uma vez.
Trabalho frequentemente com APEs na 
província. Todos eles são adultos que 
compartilham uma forte vontade de 
aprender. Uma das razões para tal, é 
por quererem ajudar melhor as suas 
comunidades. Outra razão é que alguns 
APEs pretendem adquirir habilidades 
e confiança de tal modo que possam 
voltar para a escola e avançar nas suas 
carreiras. A maior parte deles frequentou 
a escola quando jovens, mas poucos 
prosseguiram para além da sétima classe.

A abordagem que eu emprego, é de pô-
los à vontade. Eles não podem ter medo 
de mim, e não podem sentir-se intimidados 
pela formação. Eu ajudo-os a sentirem-se 
parte de um grupo. Eu não quero ser o 
único a falar, portanto digo-lhes que “Não 
sou do tipo de professor que vai dizer-lhes 
tudo.” Estimulo-os a falar sobre as suas 
experiências e a colocar perguntas. Se 
alguém colocar uma pergunta, um colega 
pode responder. Se eu fosse obrigado a 
apelidar a minha abordagem, chamá-la-
ia de “método amigável”.

O ambiente é importante, e portanto, eu 
não complico as coisas. Ficamos sentados 
num círculo, tal como se estivéssemos a 
sentar para conversar. Você não há-de 
imaginar que está numa aula. Depois, 
ao cruzar-me com eles no recinto, eu 
continuo da mesma maneira e falo com 
eles em jeito de amigos. Na sala de 
aulas, coloco-lhes perguntas e estimulo 
debates. Eu trabalho no sentido de 
ajudá-los a habituarem-se a este tipo 
de aprendizagem, tentando antecipar 
as frustrações e prevenir as mesmas tão 
frequentemente quanto possível.

A razão pela qual eu uso esta abordagem, 
é que os adultos necessitam de respeito. 
Eu explico-lhes isto também, que todos nós 
necessitamos de respeito, de tal modo que 
eles não devem rir-se dos outros quando 
cometem erros ou não entendem logo.

História 2 14

Um dia, estava um grupo de aldeões a trabalhar 
nas suas machambas doa beira-rio quando, de 
repente, alguém reparou num bebé a ser levado 
rio abaixo. Não tardou que uma mulher fosse 
salvar o bebé, trazendo-o para a margem. A 
mulher que tinha salvado o bebé, levou-o para 
casa, uma vez que não havia mais ninguém que 
soubesse o que fazer dele.

No dia seguinte, havia dois bebés sendo levados 
rio abaixo e as pessoas que os salvaram também 
os levaram para casa. No terceiro dia havia três 
bebés. Dentro em breve registou-se um fluxo 
constante de bebés sendo levados rio abaixo. 
Não tardou que a aldeia em peso de dedicasse ao 
trabalho de retirar bebés da corrente e de garantir 
que fossem devidamente alimentados, vestidos, 
albergados e ensinados.

Um dia, alguém propôs que se deixasse o 
trabalho de resgate rio abaixo e se fosse ir rio 
acima para saber quem é que estava a atirar 
todos os bebés ao rio. Eclodiu uma enorme 
polémica. Uns sustentavam que era necessário 
todo o auxílio possível para salvar os bebés, uma 
vez que a aldeia mal conseguia acompanhar 
o ritmo do caudal. Outros sustentavam que 
se descobrissem quem era o responsável pelo 
lançamento dos bebés rio abaixo, podiam impedi-
lo de o fazer, já não precisando de passar tanto 
tempo a resgatá-los. 

Recurso para o Facilitador
Manual 3 • Objectivo 2 • Sessões 1 e 4

13 História adaptada de Saskatoon District Health Community Development Team e Labonte, Working upstream: Dis-
covering effective practice strategies for community development in health, pág. 1, com a permissão da editora.
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RECURSO PARA O FACILITADOR

 Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1

Ajudar com o TPC

Os comentários que se seguem servem para 
que você reveja com os participantes o Texto 
de Apoio aos Participantes intitulado Realizar o 
Resultado de Aprendizagem.

A Tarefa

Para ajudar na explicação da tarefa, escreva 
cinco pontos seguintes em papel de bloco 
gigante que você pode utilizar para especificar 
as componentes da tarefa. Afixe-o na parede 
para que esteja lá para que os participantes o 
consultem. Cada par de participantes deverá 
elaborar o seguinte:

• um plano de aula para um workshop 
de dois dias que, no caso ideal, 
não conte com mais de quinze 
participantes

• uma Leitura Reflectiva para os 
participantes

• uma ou mais actividades 
pormenorizadas de aprendizagem

• Slides para projectar em forma de 
transparência ou PowerPoint

• um Recurso para o Facilitador

Processo

O processo que se deve seguir na elaboração 
de cada uma das componentes, envolve uma 
sequência em três partes: juntar-se para 
esclarecer o que deverá ser feito; trabalhar 
aos pares sobre essa componente; e juntar-se 
de novo para controlar o progresso havido e 
resolver quaisquer pontos onde se ficou parado.
Logística Afim

É importante que você saiba com antecedência 
qual é o orçamento que existe para esta tarefa 

final de “concretização”, porque os participantes 
precisarão de saber com realismo quem pode 
ser convidado para ser participante nos seus 
workshops.

Lembre-se que o foco da tarefa está no aspecto 
educacional do workshop e não na planificação 
e organização da logística necessária, a qual 
evidentemente é igualmente decisiva para que se 
realize um workshop bem sucedido. Estes não 
estão incluídos como passos no plano de aula, 
portanto você tem que ajudar separadamente 
os participantes a trabalharem com a 
administração da sua instituição para confirmar 
coisas tais como:

• Datas para cada workshop que sejam 
aceitáveis para a sua instituição, ou a 
uma determinada comunidade, caso seja 
lá que vai decorrer;

• Uma sala ou local ao ar livre que 
pode receber trinta pessoas (quinze 
participantes, dois facilitadores, colegas) 
que estão envolvidas na aprendizagem 
activa

• A ajuda para a deslocação conforme 
possa ser necessária para convidar os 
participantes.

• O alojamento conforme possa ser 
necessário

• Refeições para os participantes e 
quaisquer convidados
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• A cópia dos recursos para os 
participantes

• Materiais: papel de bloco gigante, 
marcadores

Um recurso muito útil para a planificação de 
um workshop, é a publicação do CFS-Massinga 
intitulado Eventos de formação: Guião de 
realização. Ele será distribuído em forma 
de um Texto de Apoio aos Participantes no 
fim do terceiro manual, mas você pode usá-lo 
antecipadamente.

Constituir pares de participantes

Você pode decidir como fazer isto. É provável 
que seja melhor formar pares de participantes 
que provêm de áreas semelhantes (SMI, 
AMP, Medicina, Estomatologia, etc.). Isto 
permitiria aos participantes aplicassem a sua 
aprendizagem à sua própria área, identificassem 
um Resultado de Aprendizagem, e projectassem 
e implementassem um workshop que possam 
testar para seu próprio uso no futuro.

A identificação do tema

Este é um passo necessário antes da definição 
do Resultado de Aprendizagem. O mesmo 
será o que o workshop aborda, ou na sua 
globalidade ou parcialmente (deixando as partes 
remanescentes para o próximo workshop).

O tema deve reflectir uma acção pretendida 
(competência) que esteja fraca, ou que não 
esteja a ser executada em absoluto. Ele pode ser 
amplo (mal educado para com os pacientes, não 
reconhecer as capacidades das outras pessoas, 
etc.), ou mais focado (como por exemplo a 
esterilização inadequada). Quando uma equipa 
chegar ao Objectivo de Aprendizagem, e devido 
ao facto do workshop ser de apenas 2 dias de 
duração, ele pode eventualmente ter de definir 
uma acção que contribua para melhorar o que 
talvez seja uma acção pretendida mais ampla.
Modelo de Workshop

Ao rever o modelo, apresente os seguintes 
pontos, que estão ilustrados no Texto de Apoio 

aos Participantes intitulado Planos de aula. 
Os participantes podem consultar estes mesmos 
pontos nos seus exemplares de Realizar o 
Resultado de Aprendizagem. Eles aparecem 
no Texto de Apoio aos Participantes a seguir ao 
modelo.

• Ao definir o Resultado de 
Aprendizagem, assegure-se de que tem 
a ver com o tema e que contribuirá para 
abordar este; e que pode ser alcançado 
dentro de um workshop de dois dias.

• Ao redigir a fundamentação, repare 
na forma como ela contém o tema e 
uma opinião acerca de como deve ser 
abordado, e o que vamos fazer nas 
nossas sessões de aprendizagem par 
Resultado de Aprendizagem a endereçar 
as nossas intervenções ao tema e 
alcançar o Resultado de Aprendizagem.

• Para cada sessão, existe uma 
explicação mais curta em forma escrita 
do “porquê” da sua importância (em 
relação ao Resultado de Aprendizagem) 
e “do que vai acontecer” na sessão.

• Ao examinar os pontos 
fundamentais constantes do Texto de 
Apoio aos Participantes, faça referência 
ao facto de que um ponto fundamental é 
mais do que simplesmente uma palavra 
ou frase. Escreva uma oração completa 
que inclui uma breve justificação.

• Ao examinar os passos do processo 
de aprendizagem constantes do 
Texto de Apoio aos Participantes, 
faça referência ao facto de que: há passos 
para explorar cada ponto fundamental; 
os passos são sequenciados de forma 
lógica; alguns passos envolvem a 
distribuição de um Texto de Apoio 
aos Participantes ou a implementação 
de uma Actividade de Aprendizagem. 
Ao indicar que se deve distribuir um 
texto de apoio ou implementar uma 
actividade, inclua no plano de aula uma 
breve declaração da sua finalidade. 
Utilizam-se sempre orações completas.

Recurso para o Facilitador
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Duas NOTAS importantes para os 
participantes

Em primeiro lugar, sublinhe a importância da 
forma criativa de pensar e da sua aplicação na 
elaboração do plano de aula e dos recursos, de 
modo a garantir que a aprendizagem activa seja 
o resultado.

Em segundo lugar, explique o seguinte aos 
participantes acerca da elaboração de um 
conceito tal como um workshop e/ou um 
programa ou projecto. Não tente concluir um 
determinado passo antes de passar para o 
seguinte. Em vez disso, esboce o mesmo em 
tanto pormenor quanto possível mas deixe a sua 
mente e o seu esboço abertos para novas ideias 
que certamente surgirão à medida que você 
avançar com os passos subsequentes. Quando 
você rever os seus apontamentos e quando vocês 
juntarem-se na aula, você ficará a lembrar-se de 
algumas coisas ou eventualmente adquirirá uma 
ideia nova e interessante.

Portanto, não tem problema deixar um Texto 
de Apoio aos Participantes em forma de 
esboço para trabalhar numa Actividade de 
Aprendizagem afim, voltando depois ao texto 

de apoio para modificá-lo um tanto porque você 
tem uma ideia melhor.
Controlos

No plano de aula, são sugeridos “controlos” 
periódicos para ver como é que os participantes 
estão a progredir na elaboração dos seus vários 
recursos. Se bem que se propõe um controlo 
para a elaboração de cada um dos recursos, 
o mesmo pode ser empregue para examinar 
qualquer recurso que esteja a caminho de ser 
elaborado.

Recurso para o Facilitador
Manual 3 • Objectivo 3 • Sessão 1
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Manual 1 Reconhecer Como é que os Adultos Aprendem

Actividades de Aprendizagem
Chamo-me… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Retirar o que impede a nossa visão (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1; Manual 3, Objectivo 1, Sessão 5)
Experimentar a aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
As nossas capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4; Manual 1, Objectivo 2, 

Sessões 1 e 2)
Aprendizagem pela prática e pela descoberta (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4)
Melhorar uma aula (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 3)
Devemos estabelecer um hospital na nossa comunidade? (Manual 1, Objectivo 3, Sessões 1 e 2)

Slides
Ensino e aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Aprendizagem integrada (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 2)
Quem é um formando adulto? (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Cabeças falantes (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4)
Ciclos de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)
Pontos importantes para ter em mente (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 1)
Transições propostas (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)
A educação centrada no formando é… (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)

Textos de Apoio aos Participantes
Pré-teste (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 1)
Leitura Reflectiva – Adultos enquanto formandos (Manual 1, Objectivo 1, Sessões 1 e 2)
Acerca da aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Como é que eu aprendo (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 5)
A abordagem de transmissão de conhecimento para aprendizagem (Manual 1, Objectivo 2, Sessões 

2 e 3; Manual 3, Objectivo 2, Sessões 1 e 2)
Leitura Reflectiva – A experiência faz diferença (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 3; Manual 1, Objectivo 

3, Sessão 1)
Análise da experiência de ensino/aprendizagem (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 2)
Proposta de aprendizagem baseada na experiência (Manual 1, Objectivo 3, Sessão 3)

Recursos para o Facilitador
Os adultos aprendem melhor quando… (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 3)
Capacidades de aprendizagem (Manual 1, Objectivo 1, Sessão 4; Manual 1, Objectivo 2, Sessão 2)
Paulo Freire (Manual 1, Objectivo 2, Sessão 1)

Anexo 1: 
Lista Exaustiva do Conteúdo da Série
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Manual 2 Introduzir a “Arte” de Facilitação

Actividades de Aprendizagem
Mapeamento das nossas experiências com os grupos (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1)
Mudar o mundo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Construir com aquilo de que você dispõe (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
Começar com clareza (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Elaborar um plano contra o HIV/SIDA (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Dramatização: Estilos de facilitação (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Qualidades de um facilitador eficaz (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Tratar de situações problemáticas nos grupos (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 3)
Tornar-se um facilitador eficaz (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 4)

Slides
Vista geral do Manual 2 (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 4)

Textos de Apoio aos Participantes
Vista geral do Manual 2 (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1; Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Dinâmica de grupo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 1)
Leitura Reflectiva – Pequenos grupos: Para a aprendizagem, acção e transformação (Manual 

2, Objectivo 1, Sessões 1 e 2)
Aprendizagem grupal: Para que é que serve? (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Funcionamento eficaz dos grupos: Factores chave (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
O que é que os indivíduos trazem ao grupo? (Manual 2, Objectivo 1, Sessões 3 e 4)
Necessidades do grupo ligadas às tarefas e necessidades de manutenção (Manual 2, Objectivo 1, 

Sessão 4)
Ser um membro eficaz do grupo (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Do que é que se trata o conteúdo? Do que é que se trata o processo? (Manual 2, Objectivo 2, 

Sessões 1 e 2)
Melhores práticas para os facilitadores (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)

Recursos para o Facilitador
Aprendizagem grupal (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 2)
Grupos eficazes: Factores que se devem levar em consideração (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 3)
Comportamentos benéficos e prejudiciais nos grupos (Manual 2, Objectivo 1, Sessão 4)
Apresentação da facilitação (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 1)
Os papéis do facilitador (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Qualidades e habilidades de um bom facilitador (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 2)
Regras de base que se devem levar em consideração (Manual 2, Objectivo 2, Sessão 3)
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