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INTRODUÇÃO 
 

A experiência pessoal é fundamental para a sensibilização a estas problemáticas, bem como 
para a transferência de competências individuais e a aprendizagem de métodos de apoio. Os 
métodos experimentados que possam ser implementados duma forma eficaz e atempada, 
dispensando o acesso a recursos adicionais e a preparativos demorados, são considerados os 
mais proveitosos.  

Este tipo de experiência de aprendizagem (prática, autorreflexiva e sustentável) só pode surgir 
de forma eficiente a partir duma vivência pessoal destas problemáticas. As abordagens 
metódicas nas áreas da comunicação – incluindo a cultura de acolhimento, a abordagem 
centrada na pessoa e no trabalho sociofísico – são experimentadas, avaliadas e, por fim, 
transferidas para o trabalho diário, em conjunto como parte dum grupo ou individualmente 
durante a formação.  

O próximo passo inclui tarefas individuais para cada participante entre os módulos, tarefas 
essas que deverão ser experimentadas no ambiente de trabalho direto.  Será conduzida uma 
avaliação da experiência de campo no passo seguinte, com todo o grupo de participantes. 
Recomenda-se o apoio ao processo através de mentoria individual, a fim de permitir a 
comunicação e a autorreflexão entre os módulos.  

A aprendizagem em conjunto – entre hierarquias e, de preferência, num grupo heterogéneo – 
é parte essencial desta abordagem. Para pôr em prática o que é aprendido e experimentado 
no trabalho diário da organização assim que possível, os profissionais partilham as 
informações sobre o processo de mudança inclusiva com os que os rodeiam, reforçando assim 
a respetiva participação desde o início.  

A transferência do que foi aprendido é ainda assegurada pela utilização de instrumentos de 
autoavaliação, para que se possa determinar o desenvolvimento e o progresso durante o 
processo de aprendizagem.  

Além disso, promove-se a mudança inclusiva através do enriquecimento da formação (O4 e 
O5), graças à escolha de contributos e à presença de clientes. A experiência destes últimos 
deve ser particularmente tida em conta nos problemas mais comuns do apoio eficaz. 

OBJETIVO 

Promover processos de autoavaliação, reflexão e aprendizagem (individual ou em grupo) para 
a melhoria e a adoção de competências profissionais centradas na implementação de 
oportunidades de inclusão social de pessoas com deficiência intelectual (clientes). O recurso a 
estes processos e metodologias pressupõe uma abordagem centrada nas pessoa, bem como 
um processo de transformação das organizações destinado a alargar a inclusão social.  
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MODELO DE COMPETÊNCIAS 

A formação baseia-se em quatro competências específicas relacionadas com a abordagem 
centrada na pessoa e com a inclusão social. No seu conjunto, estas quatro competências 
permitem que os profissionais assumam novas funções de facilitadores da inclusão, centrando 
e cooptando as suas tarefas nos clientes (isto é, nas respetivas necessidades, preocupações, 
expetativas e desejos), explorando e criando oportunidades de participação na comunidade. 
Espera-se que o progresso dos profissionais nestas competências tenha um impacto direto nos 
resultados pessoais dos clientes (qualidade e objetivos de vida, oportunidade de participação 
na comunidade, etc.) e na procura e geração criativa de espaços inclusivos no seio da 
comunidade. 

 

 

OS SETE PASSOS DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Cada competência é implementada num módulo específico, embora o que esteja a ser 
aprendido deva ser cumulativo. Isto significa que, na aplicação do módulo 2, se espera que o 
profissional ponha em prática e continue a desenvolver a aprendizagem pessoal obtida no 
módulo 1.  

Cada competência é explorada na sequência dum módulo de sete passos que responde a um 
processo de aprendizagem em espiral que combina diferentes modalidades (individual ou em 
grupo), atividades e técnicas.  

Os passos a seguir em cada módulo (competência) são os seguintes:  

Passo 1. Reflexão de grupo inicial 

Passo 2. Autoavaliação inicial e áreas para aperfeiçoamento pessoal   

Passo 3. Sessão com o facilitador individual 

Competência 2 

Orientação para o cliente Competência 1 

Capacidade para se relacionar  

e comunicar 

Competência 4 

Compromisso ético 

Inclusão Social dos Clientes no seu Ambiente 

Competência 3 

Planeamento/Gestão para  

a Inclusão Social 

Oportunidades do Envolvimento 
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Passo 4. Aprendizagem em grupo Intermediária 

Passo 5. Interação com uma pessoa (ou várias) com deficiência intelectual (clientes) 

Passo 6. Autoavaliação final 

Passo 7. Aprendizagem final em grupo e aperfeiçoamento contínuo 

  

 

Cada passo especifica o objetivo, as referências aos conceitos teóricos, as atividades e os 
instrumentos que as desenvolvem (cf. Anexo), os quais o facilitador poderá aplicar se os 
considerar adequados.  

Incluiu-se também um glossário de conceitos teóricos, o que poderá ajudar a conhecer melhor 
os aspetos básicos dos modelos conceptuais de referência.  

Este processo de sete passos facilita aprender a ser-se:  

Funcional: ou seja, prático, orientado por 
objetivos e capaz de afetar diretamente os 
resultados pessoais dos clientes.  
 

 Significativo: cada profissional associa 
as novas informações adquiridas às que 
já possuía, reajustando e reconstruindo 
todas as informações neste processo.  

Construtivo: cada profissional recorre à 
sua própria experiência para desenvolver 
um percurso de aprendizagem e 
autoconhecimento.  
 

 Partilhado: o impacto do processo de 
formação é ampliado pela partilha da 
aprendizagem pessoal e alimentado 
pelo que os outros profissionais 
aprenderam. 

Transferível: a aprendizagem pessoal deve 
ser transferida, praticada e verificada nas 
tarefas profissionais reais da vida de todos 
os dias.  
 

 Contextualizado: os conteúdos 
adquiridos estão ancorados na rotina 
diária dos profissionais, nomeadamente 
nos ambientes de trabalho e no interior 
duma estrutura organizacional 
específica com características próprias.  
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FUNÇÕES DOS FACILITADORES 

Facilitador de grupo Facilitador individual Facilitador dos clientes 

É responsável pela 
organização de sessões de 
grupo (passos 1, 4 e 7) e 
pela realização das 
atividades recomendadas. 
O perfil do facilitador de 
grupo tem de ser o de um 
profissional que conheça 
os modelos teóricos 
básicos (PCP, inclusão 
social), bem como as 
competências para 
encorajar, acompanhar e 
orientar os profissionais 
presentes na formação. É 
desejável que tenha 
experiência na organização 
de formação em grupo. 
Sugere-se, portanto, que o 
profissional responsável 
por esta função seja 
alguém com um grau 
académico na área das 
Ciências Sociais ou das 
Humanidades.  

É responsável pelo passo 
3; acompanha, apoia e 
orienta o profissional em 
formação na identificação 
de áreas e propostas de 
desenvolvimento pessoal. 
Dá feedback dirigido à 
melhoria das 
competências de forma 
positiva, realista e 
estimulante. É desejável 
que tenha alguma 
experiência em processos 
de mentoria e/ou 
orientação pessoal. Nada 
impede a existência de 
vários facilitadores 
individuais ao longo deste 
processo. Sugere-se, 
portanto, que o 
profissional responsável 
por esta função seja 
alguém com um grau 
académico na área das 
Ciências Sociais ou das 
Humanidades. 

As pessoas com deficiência 
intelectual que estejam 
interessadas em interagir 
com o profissional durante 
a formação, para poderem 
dar feedback baseado na 
sua própria experiência 
acerca da competência 
que esteja a ser praticada. 
É desejável que estas 
pessoas estejam 
interessadas em alargar as 
suas oportunidades de 
inclusão social. O processo 
de formação poderá 
integrar diversas pessoas 
com deficiência 
intelectual.  

 

SUGESTÕES DE METODOLOGIA 
Em relação aos grupos: o número ideal de participantes situa-se entre os 12 e os 15 
profissionais. 

Em relação ao momento de execução do programa de formação: é preferível que a formação 
dure tempo suficiente para permitir alterações atitudinais, mas este desiderato pode ser 
adaptado ao caso concreto de cada entidade e aplicado num formato intensivo.  

Em relação aos módulos de formação: cada um dos quatro módulos pode ser ministrado 
isoladamente, embora a forma ideal seja seguir-se a ordem de execução para facilitar a 
consolidação e a prática do processo de aprendizagem de maneira progressiva e interativa.   

Em relação às atividades recomendadas: cada facilitador pode optar por variar as atividades, 
incluindo outras que considere mais adequadas ao grupo.  

Em relação aos instrumentos: estão elencados no anexo. Trata-se de materiais de orientação.  

Em relação aos espaços para formação: desde que seja possível, o melhor cenário será a 
execução da formação em espaços comunitários, fora das próprias organizações, reforçando-
se assim as oportunidades de inclusão.  
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GLOSSÁRIO 
Apoio natural 

Os apoios naturais são as relações que todos temos todos os dias no decurso das nossas vidas: 
as relações normais, não profissionais e informais. Podem ser com um vizinho, um amigo, 
alguém dum café local, um parente, um colega de quarto, um professor ou mentor, etc. 
Seguem-se alguns exemplos de contributos de apoio natural: dar a alguém uma boleia para 
algum lugar; uma apresentação; companheirismo, compreensão, amizade ou ajuda com a 
resolução de problemas; ou até mesmo o apoio dos vizinhos, como a recolha do correio 
enquanto se está longe de casa (A guide to natural supports, 2012: 
http://www.aaddalaska.org/wp-content/uploads/2017/06/guide_natural_supports.pdf). 

Autodeterminação 

Historicamente falando, tem-se negado o direito à autodeterminação a muitos indivíduos com 
deficiência intelectual. Estas pessoas não tiveram oportunidade nem apoio para fazer escolhas 
e tomar decisões sobre aspetos importantes das suas vidas. Em vez disso, foram 
frequentemente superprotegidos e involuntariamente segregados, ficando os outros 
responsáveis por tomar decisões sobre os principais elementos das suas vidas. Para muitas 
destas pessoas, a ausência da dignidade associada aos riscos e de oportunidades de escolha 
tem-nas impedido de exercerem o seu direito à autodeterminação, inibindo a sua capacidade 
de se tornarem membros contribuintes, valorizados e respeitados das suas comunidades 
vivendo vidas pelas quais sejam responsáveis (https://aaidd.org/news-policy/policy/position-
statements/self-determination). 

Autorrepresentação 

A autorrepresentação é o processo de falar por si próprio sobre as suas necessidades e, se a 
situação o exigir, de se fazer o que for preciso para garantir que as suas necessidades sejam 
atendidas (http://www.selfadvocacyonline.org/find/). 

Qualidade de Vida (QV) 

A QV individual é um fenómeno multidimensional composto pelos domínios essenciais 
influenciados pelas características pessoais e pelas variáveis ambientais. Estes domínios 
essenciais são os mesmos para todas as pessoas, embora possam variar em termos de valor e 
importância. Segundo o modelo de Schalock e Verdugo, estes domínios essenciais são: bem-
estar emocional; relações interpessoais; autodeterminação; inclusão social; bem-estar 
material; desenvolvimento pessoal; direitos e bem-estar físico. 

Círculo de apoio 

Os círculos são um grupo de pessoas que se reúnem para ajudar alguém a alcançar o que 
deseja fazer na vida. Pode ser, por exemplo, alargar-se o círculo social, arranjar-se um lugar 
para viver ou executar uma atividade de lazer ou de férias. O titular do círculo deve 
responsabilizar-se pelo bom funcionamento do mesmo, decidindo quem se deverá convidar, 
quais os assuntos a debater e qual será o local de encontro. 

Capacitação 

O processo de se tornar mais forte e mais confiante, principalmente no controlo da sua própria 
vida e na reivindicação dos seus direitos. 
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Pessoas geradoras de contexto e ligações 

Estas pessoas geram um clima de confiança e respeito que facilita a escuta e a conversação e, 
portanto, o encontro e a motivação. 

Modelo de competências 

As competências podem ser usadas para clarificar e definir o QUÊ (as aptidões, os 
conhecimentos e as capacidades que contribuem para o sucesso num determinado trabalho) e 
o COMO (a abordagem, o comportamento ou a atitude que contribuem para a boa execução 
desta tarefa de forma que assegure o máximo de valor e contribua para o sucesso 
organizacional) (The Handbook of Competency Mapping: understanding, designing and 
implementing competency models in organizations, 2016). 

Oportunidade 

Uma ocasião ou situação que torna possível fazer-se algo que se quer ou se tem de fazer, ou a 
possibilidade de fazer algo. Um momento ou ocasião favoráveis ou adequados. Uma situação 
ou condição favorável para a prossecução duma meta. Uma boa posição, oportunidade ou 
probabilidade de progresso ou de êxito. 

Participação na Comunidade 

A participação na comunidade é o envolvimento em atividades comunitárias que promovam o 
desenvolvimento das relações interpessoais. As atividades comunitárias incluem: as atividades 
de lazer, tais como os passatempos, as artes e os desportos; as atividades ou organizações 
políticas e cívicas; as atividades produtivas, como o emprego ou a formação académica; o 
consumo ou o acesso a bens e serviços; e as atividades e grupos religiosos e culturais (Defining 
social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: an ecological model 
of social networks and community participation. Stacy Clifford Simplican, Geraldine Leader e 
John Kosciulek, 2015). 

Acessibilidade cognitiva 

Conjunto de requisitos que os ambientes, os produtos e os serviços deverão cumprir durante o 
respetivo processo de comunicação e interação com o cliente para que a informação esteja 
acessível. A memorização, enquanto instrumento para recordar a informação, deverá ser 
reduzida; deverá ser usado o maior número possível de formatos complementares, sejam eles 
visuais, auditivos ou imagéticos; o cliente deverá reduzir a sua necessidade de recorrer a 
competências organizacionais complexas; e os níveis lexicais e de leitura deverão corresponder 
ao nível de compreensão dos recetores, etc. Resumindo, deverão ser criados ambientes que 
tornem as pessoas mais independentes a todos os níveis de interação (B.L. Brusilovsky, 2017, 
Evaluating cognitive accessibility).  
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COMPETÊNCIA 1: CAPACIDADE PARA SE IDENTIFICAR COM 

O OUTRO E COMUNICAR 
Capacidade de estabelecer relações, desenvolvendo comportamentos de acordo com cada 
situação e expressando ideias de forma clara e convincente, escutando e sendo recetivo às 

necessidades e propostas dos outros. 
 

  

 
REFLEXÃO DE GRUPO INICIAL 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Teoria da Comunicação Humana 
(Paul Watzlawick) 

METAS  
Experienciar os fatores da comunicação eficaz: 
mensagens verbais e não-verbais, nível de 
relacionamento, grau de confiança, laços, escuta 
ativa, respeito pela singularidade da outra pessoa. 

 

IDEIAS-CHAVE 
A comunicação está presente em todas as interações. Tudo o que fazemos transmite 
informações (atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, gestos e emoções) que 
influenciam os outros e geram novas comunicações e/ou interações. 
 
Qualquer ato de comunicação tem dois níveis: o nível do conteúdo (o que se está a dizer) 
e o nível da relação (o como e o onde nos posicionamos em relação ao outro). 
 
Para que haja comunicação eficaz, é importante que exista confiança. A confiança é 
gerada pela clareza e coerência existentes nestas trocas. 
 
É importante escutar para compreender o ponto de vista da outra pessoa, 
desconstruindo os preconceitos, fazendo perguntas durante a conversação e adaptando-
se a cada pessoa. 
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DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

15 
minutos 

Leia a matriz da competência 1 individualmente. Partilhe as dúvidas, as 
perguntas e os comentários iniciais em grupo. Certifique-se de que o grupo 
se concentra na competência 1: “Capacidade para se identificar com o outro 
e comunicar”. 

15 
minutos 

Exercício em grupo: “A folha mágica”. Comunicação verbal eficaz sem 
contacto visual (cf. Índice de Instrumentos). 
 

15 
minutos 

Reflexão individual. Bateria de perguntas: Como é que o A se sentiu? Como 
é que o B se sentiu? O que facilitou o desenvolvimento da atividade? O que 
é que a tornou mais difícil? O que é que poderia ter ajudado? De que forma 
podemos relacionar a atividade executada com a capacidade para se 
identificar com o outro e comunicar? Tome nota das ideias que vão 
surgindo. 
 

45 
minutos 

Reflexão em grupo. Partilharmos as nossas reflexões pessoais enquanto 
grupo em relação ao que aconteceu durante o exercício. Relacionarmos 
estas reflexões com experiências pessoais reais. Associarmos as informações 
com as Ideias-Chave. 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 
 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 1 

Exercício em grupo: 
“A folha mágica” 

Instrumento de 
Check-in/Instrumento 
de Check-out 
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AUTOAVALIAÇÃO INICIAL 

 

MODO E 
DURAÇÃO:  
Individual/30 minutos 
 

METAS 
Identificar o grau de alinhamento com a competência 1. 
Descobrir os meus pontos fortes nesta competência, bem como 
as áreas a melhorar.  
 

 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. Os erros e os pontos fracos são, 
simultaneamente, um meio e um ponto de apoio para se melhorar o desempenho.  
 
Quanto melhor nos conhecermos a nós próprios, mais altos serão os nossos níveis de 
satisfação pessoal.  
 
Viver, experienciar e refletir sobre a nossa própria capacidade de comunicar e 
estabelecer relações ajuda-nos a crescer e aproxima-nos das pessoas que 
acompanhamos.  

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 
ATIVIDADES 

 
 

Ler os itens da matriz da Competência 1 (cf. Índice de Instrumentos). Responder de 
forma honesta para nos colocarmos na competência 1 e visualizarmos as nossas próprias 
dificuldades e os nossos próprios recursos. Destacar o comportamento que descreve a 
nossa maneira habitual de agir e ver a que nível nos colocamos. Anotar as dificuldades e 
pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos ajudam ou impedem de 
exercer melhor a nossa função (emoções, convicções, maneiras de falar, linguagem 
corporal, etc.). Tabela pessoal preenchida de pontos fortes e áreas a melhorar. 
 
 

INSTRUMENTOS 
 

Matriz da 
competência 1  
 

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas 
a melhorar 
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SESSÃO INDIVIDUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa de aprendizagem)  
/ 1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Modelo GROW (Alexander Graham/John 
Whitmore). 

METAS 
Aprofundar o autoconhecimento. 
Identificar áreas de desenvolvimento 
pessoal dentro desta competência 1. 
Gerar planos de melhoria pessoais. 
 

 
 

IDEIAS-CHAVE  

As pessoas têm diferentes formas de reagir e que apenas precisam de despertar os seus 
recursos pessoais para melhorar a sua aprendizagem e mudança individual.  
 
A conversa com os outros acrescenta contraste, faz com que se sinta responsável pelas 
suas tarefas e decisões e motiva o formando, porque o encoraja a ouvir-se a si próprio.   

 
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 
ATIVIDADES 

 

 
Conversa semiestruturada e produtiva com o facilitador centrada na Competência 1 
(evidências comportamentais), e orientada por perguntas que promovem a mudança, a 
aprendizagem e o desbloqueio da área selecionada.  
 
O facilitador ajuda a manter o foco nas áreas a melhorar e define metas pessoais 
realistas. Modelo GROW (cf. Índice de Instrumentos). 
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 1  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
Modelo GROW: perguntas para estimular 
uma conversa de aprendizagem 
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APRENDIZAGEM EM GRUPO 
INTERMEDIÁRIA 

 

MODO E TEMPO DE 
EXECUÇÃO  

Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA 
DO CONCEITO  
Teoria da Comunicação Humana 
(Paul Watzlawick) 

METAS 
Partilhar o ponto de partida da competência 1 
(autoavaliação inicial), os pontos fortes e as áreas a 
melhorar identificados para promover a 
aprendizagem em grupo. 

 

IDEIAS-CHAVE  

 
Todas as trocas comunicacionais são simétricas (entre pares) ou complementares (por 
exemplo, entre alunos e professores), consoante se basearem na igualdade ou na 
diferença.  
 
Ambos os tipos de interação são funcionais desde que cada participante possa aceitar o 
nível do papel do outro interlocutor.  
 
Caso não o façam e se esforcem por manter uma posição dominante, poderão ocorrer 
verdadeiras lutas pelo poder. 
 
O modelo do acompanhamento centrado na pessoa centra-se na pessoa, no apoio ou no 
acompanhamento do exercício de direitos, da dignidade e do plano de vida da pessoa 
acompanhada.  
 
Este acompanhamento é geralmente baseado numa relação interpessoal simétrica, 
embora, por vezes, esta relação possa ser de complementaridade.  
 
Neste acompanhamento, promove-se a autonomia com base nas preferências, nos 
desejos e sonhos, no reconhecimento das capacidades e na ligação entre a pessoa e o 
ambiente que a rodeia. 

 
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
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15 
minutos 

Exercício em grupo: “El Lazarillo” (O Guia)1. Trata-se dum exercício para 
estimular e refletir sobre a confiança, a empatia e o modelo de 
acompanhamento. As pessoas são agrupadas em pares e uma pessoa de 
cada par é vendada. A outra pessoa acompanha a pessoa vendada neste seu 
“percurso às cegas”.  
 
Orientações: Não se pode falar. Só se deverá colocar uma das mãos no 
ombro do parceiro e, através da pressão exercida, dizer-lhe o que quer que 
ele faça. O passeio não é um percurso com obstáculos para o parceiro 
vendado, mas sim uma oportunidade de se passar por uma experiência e 
refletir sobre ela. Este processo é, em seguida, repetido, mas com a inversão 
dos papéis. 
 

15 
minutos 

Reflexão individual. Bateria de perguntas: como é nos sentimos em cada um 
dos papéis? O que facilitou o desenvolvimento da atividade? O que é que a 
tornou mais difícil? O que é que poderia ter ajudado? De que forma 
podemos relacionar a atividade executada com a capacidade para se 
identificar com o outro e comunicar?  
 
Tome nota destas reflexões. Preencha individualmente a tabela: Conclusões 
das trocas comunicacionais: identificação do que funcionou ou não, tanto 
para o “guia” como para o “guiado” (cf. Índice de Instrumentos). 
 

45 
minutos 

Reflexão em grupo. Partilharmos as nossas reflexões pessoais enquanto 
grupo em relação ao que aconteceu durante o exercício.  
 
Relacionarmos estas reflexões com experiências pessoais reais. Pensarmos 
nos fatores que influenciam o acompanhamento (resistências e confiança 
mútua, formas de comunicação, emoções que surgem nos estilos de gestão, 
nos estilos mais centrados nas pessoas, no reconhecimento das 
necessidades, na escuta das preferências, forma de cuidar, 
responsabilidade, colocarmo-nos no lugar do outro, proteção e 
superproteção…).  
 
Faça um resumo de grupo acerca das ideias registadas na tabela 
Aprendizagem nas Trocas Comunicacionais (cf. Índice de Instrumentos). 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 

 

INSTRUMENTOS Tabela: “Aprendizagem nas Trocas 
Comunicacionais” 

Instrumento de Check-
in/Instrumento de Check-
out 
 

                                                           
1
 “Lazarillo de Tormes” – um conto espanhol escrito em 1554 acerca dum rapaz espanhol que aprende a 

ser astucioso e habilidoso graças à orientação dada por um velho cego. O rapaz agia como “guia” deste 
velho. 
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PÔR AS COISAS EM PRÁTICA EM 
CONJUNTO COM OS CLIENTES 
(Pessoas com Deficiência 
Intelectual) 

 

MODO E TEMPO DE EXECUÇÃO  

Apoio pessoal (conversa de 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Teoria da Comunicação Humana (Paul 
Watzlawick) 

METAS 
Pôr em prática a Competência 1 através duma 
atividade ou conversa com pessoas com 
deficiência intelectual. Trabalhar sobre as 
áreas de melhoria identificadas na 
autoavaliação inicial. 

 

IDEIAS-CHAVE  

 
Aprender é agir: caso contrário, não se passa da fase de informação.  
 
Precisamos de praticar e enfrentar situações para desenvolvermos as competências 
necessárias e percebermos que temos outros recursos que são mais poderosos. Vamos 
praticar! 
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

DURAÇÃO ATIVIDADES 

1 hora e 30 
minutos (30 
minutos para cada 
interação) 

Com todas as ideias-chave compiladas nas sessões anteriores, é 
necessário enfrentar situações reais com clientes próximos para 
treinar e desenvolver competências.  
 
São estabelecidas três interações com três pessoas com deficiência 
intelectual dependendo do nível de competência comunicacional 
[Interação 1: pessoas com deficiência intelectual com competência 
de comunicação oral; Interação 2: pessoas com deficiência 
intelectual com dificuldades de comunicação; Interação 3: pessoas 
com deficiência intelectual com dificuldades de comunicação oral 
(Cliente que Usa Comunicação Alternativa ou Aumentativa)]. 
 
Interação com pessoas com deficiência intelectual em cada um 
destes três níveis usando o instrumento proposto (Dias bons e dias 
maus) (cf. Índice de Instrumentos). Desenvolver a relação e 
competência comunicacional em cada conversa, adaptando, em 
cada caso, à pessoa com deficiência intelectual. Trata-se de 
implementar, de forma consciente e eficaz, os parâmetros de 
melhoria propostos.  
 
Feedback dos clientes: para encerrar a conversa, escutamos o 
feedback relativo ao que sentiram após a interação (a interação 
ajudou de alguma forma?; como é que dá conta disso?; como é que 
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se sente?; etc.) e verificamos em que medida houve uma melhoria.  
 
Reflexão pessoal final a partir do feedback dado sobre as 
interações. Geração dum inventário de recursos (boas práticas: o 
que é que funcionou bem?) e um inventário do que falhou (erros 
positivos: o que é que aprendi?; o que é que ainda não funcionou e 
o que é que tenho que fazer doutra forma?). 
 

INSTRUMENTOS 
Dia Bom/Dia Mau 

 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
AUTOAVALIAÇÃO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Individual/30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Teoria da Comunicação Humana (Paul 
Watzlawick) 

METAS 
Descobrir o grau de alinhamento com a 
Competência 1. Descobrir a evolução dos 
pontos fortes e das áreas a melhorar a partir 
do trabalho realizado. 
 

 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. 
 
Os erros e os pontos fracos são um percurso e um ponto de apoio para se melhorar o 
desempenho. 
A satisfação pessoal aumenta quando sabemos melhor quem somos e como agimos, 
sentimos e pensamos. 
 
Viver, experienciar e refletir sobre as relações e comunicações ajuda-nos a crescer e 
aproxima-nos das pessoas que acompanhamos. 
 
O reconhecimento e a celebração dos progressos feitos, bem como a nossa atitude de 
autocrítica, são importantes e necessários para a aprendizagem pessoal. 
 

 
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 
ATIVIDADES 
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Leitura dos itens da matriz da Competência 1 (cf. Índice de Instrumentos). Respostas 
honestas que nos concentram na competência e na visualização das dificuldades 
encontradas e dos recursos utilizados. Deveremos registar as dificuldades e os pontos 
fortes concretos, bem como os elementos que nos ajudaram ou impediram de executar 
as tarefas propostas (emoções, convicções, maneiras de falar, linguagem corporal, etc.). 
 
Identificar claramente as melhorias pessoais relativamente à avaliação inicial. 
 
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 1  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
 

 
 
 
 

 

 

 
SESSÃO EM GRUPO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO: 
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA 
DO CONCEITO  
Teoria da Comunicação 
Humana (Paul Watzlawick) 

METAS 
Partilhar os pontos fortes e as áreas a melhorar 
identificados nas conversas com as pessoas com 
deficiência intelectual. 
Esta atividade centra-se na aprendizagem individual e 
prática da Competência 1.  

 
 

IDEIAS-CHAVE  
Seguem-se algumas orientações básicas para a comunicação e interação no 
acompanhamento de pessoas com deficiência intelectual: 
 
Comunicação direta com a pessoa com deficiência intelectual (não falar como se ela não 
estivesse presente nem dirigir-se a quem a acompanha). 
 
Comunicação adequada à pessoa e à respetiva faixa etária (não infantilizar). 
 
Comunicação baseada no cuidado de qualidade (com serenidade, clareza e de forma 
pausada, sem aparentar impaciência com a comunicação, sem completar as frases, sem 
tecnicismos, linguagem simples, acessível e normal, tendo em conta o espaço e o 
contexto) e, de forma geral, com um maior investimento de tempo (é necessário dar 
tempo à pessoa para se expressar, ter paciência e respeitar os ritmos e os silêncios).  
 
Comunicação verbal com apoio visual e/ou gestual para se obter uma melhor 
compreensão. 
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É importante garantir que se compreendeu e se foi compreendido pela pessoa com 
deficiência intelectual.  

 
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 

 

DURAÇÃO  
ATIVIDADES 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio desta 
sessão? Volte-se para todo o grupo. 
 

45 
minutos 
 

Partilhar em grupos mais pequenos (4 a 5 pessoas). 
 

 Informações sobre a prática do Passo 5 (interações com pessoas com 
deficiência intelectual com diferentes perfis comunicativos): como é que 
me senti durante esta sessão de prática?; quais foram as dificuldades 
com quem me deparei?; a que competências ou recursos recorri?  
 

 Informações da autoavaliação dos passos 2 (autoavaliação inicial) e 6 
(autoavaliação final): Melhoria pessoal na Competência 1. 

 
 

30 
minutos 

Partilhar num grupo mais alargado as conclusões expressas nos grupos mais 
pequenos. O facilitador reforça as ideias-chave, está atento a qualquer 
resistência, apresenta perguntas ou alternativas que facilitem a mudança e 
conduz o grupo para os passos seguintes: o que é que aprendemos?; o que 
é que fizemos bem?; do que é que gostámos? 
 

30 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar esta sessão? Volte-
se para todo o grupo. 
 
Em conjunto, preencher a Árvore da aprendizagem e das descobertas (cf. 
Índice de Instrumentos). 

 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 1  

Instrumento de 
Check-in/Instrumento 
de Check-out 

Árvore da 
aprendizagem e das 
descobertas 
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COMPETÊNCIA 2: ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE 
Mostra interesse, proatividade e disposição para compreender e atender às necessidades e 

expetativas dos clientes. 

 
 

 
REFLEXÃO DE GRUPO INICIAL 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 
PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Planeamento Centrado na Pessoa  

METAS 
Experienciar os fatores que intervêm no 
planeamento centrado na pessoa; tornar-se 
consciente das competências e dos 
instrumentos, para melhor acompanhar a 
mudança nas pessoas. 
 

 

IDEIAS-CHAVE  

É importante escutar as necessidades e/ou as exigências dos clientes com uma atitude 
proativa, interessada e criativa; respeitar e acompanhar os desejos, as preferências e os 
direitos; concentrar-se no presente e também explorar e antecipar cenários futuros, para 
que o protagonista do seu próprio plano de vida possa definir um percurso individual. 
 
Também é importante estabelecer um equilíbrio entre segurança e risco; entre o que o é 
importante para uma pessoa e o que essa pessoa considera importante. 
 
E, é claro, é importante investigar a realidade de cada pessoa, a sua situação específica, 
uma vez que essa análise fornece informações úteis para melhor compreender aquilo de 
que se necessita.  
 
Não deveremos simplesmente acreditar em suposições; deveremos conhecer bem as 
necessidades da outra pessoa como se fossem as nossas, sem limitarmos as 
necessidades, interesses e desejos, mas, pelo contrário, ajudando as pessoas a 
visualizarem cenários e a tomarem decisões. 
 
Deveremos ter em conta os fatores que influenciam o acompanhamento (resistência e 
confiança mútua, formas de comunicação, emoções que surgem os estilos de gestão, nos 
estilos mais centrados nas pessoas, no reconhecimento das necessidades, na escuta das 
preferências, forma de cuidar, responsabilidade, colocarmo-nos no lugar do outro, 
proteção e superproteção…). 
 

 
DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 

 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
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15 
minutos 

Leia a matriz da Competência 2 individualmente (cf. Índice de 
Instrumentos). Partilhe as dúvidas, as perguntas e os comentários iniciais 
em grupo.  
 
Certifique-se de que o grupo se concentra na competência “Orientação Para 
os Clientes”. 
 

10 
minutos 

Exercício em grupo: “O Suposto Lobo Mau” (cf. Índice de Instrumentos).  
 
Abertura à escuta e acompanhamento da outra pessoa a partir do respetivo 
mapa de necessidades e perspetivas, e da respetiva realidade e situação 
concreta. Leitura inicial individual. 

20 
minutos 

Reflexão individual. Bateria de perguntas: Que sentimentos lhe suscitava a 
personagem do Lobo do conto tradicional antes de ter escutado esta 
história? Quais são as necessidades do Lobo? Como é que se sente agora em 
relação à personagem do Chapeuzinho Vermelho? Quais eram as 
necessidades da rapariga? Alguma vez, na sua vida, começou por ter ideias 
feitas em relação a outra pessoa? O que é que o levou a mudar de 
perspetiva?  
 
Tome nota destas ideias. 

45 
minutos 

Reflexão em grupo. Partilhem as vossas ideias pessoais enquanto grupo em 
relação ao que aconteceu durante o ano.  
 
Relacionem estas reflexões com experiências pessoais reais.  
 
Associarmos as informações com as Ideias-Chave. 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 
2  
 

Exercício em grupo: “O 
Suposto Lobo Mau” 

Instrumento de 
Check-in/Instrumento 
de Check-out 
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AUTOAVALIAÇÃO INICIAL 

 

MODO E 
DURAÇÃO:  
Individual/30 
minutos 

METAS  
Identificar o grau de alinhamento com a competência 2. Descobrir 
os pontos fortes nesta competência, bem como as áreas a 
melhorar.  

 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. Os erros e os pontos fracos são, 
simultaneamente, um meio e um ponto de apoio para se melhorar o desempenho.  
 
Quanto melhor nos conhecermos a nós próprios, mais altos serão os nossos níveis de 
satisfação pessoal. 
 
 Viver, experienciar e refletir sobre a nossa própria capacidade de nos orientarmos para 
os clientes ajuda-nos a crescer e aproxima-nos das pessoas que acompanhamos.  
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 
 

Ler os itens da matriz da Competência 2 (cf. Índice de Instrumentos). 
 
 Responder de forma honesta para nos colocarmos na competência e visualizarmos as 
nossas dificuldades e os nossos recursos na sessão prática.  
 
Destacar o comportamento que descreve a nossa maneira habitual de agir e ver a que 
nível nos colocamos.  
 
Anotar as dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos 
ajudaram ou impediram de executar as tarefas propostas (emoções, convicções, 
maneiras de falar, linguagem corporal, etc.).  
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 2  
 

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas 
a melhorar 
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SESSÃO INDIVIDUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa de aprendizagem)/1 
hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Modelo GROW (Alexander Graham/John 
Whitmore). 

METAS 
Aprofundar o autoconhecimento. 
Identificar áreas de desenvolvimento 
pessoal dentro desta competência. 
Gerar planos de melhoria pessoais. 
 

 

IDEIAS-CHAVE  

As pessoas têm diferentes formas de reagir e que apenas precisam de despertar os seus 
recursos pessoais para melhorar a sua aprendizagem e mudança individual.  
 
A conversa com os outros acrescenta contraste, faz com que se sinta responsável pelas 
suas tarefas e decisões e motiva o formando, porque o encoraja a ouvir-se a si próprio.   
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 
 

 

Conversa semiestruturada e produtiva com o facilitador centrada na competência 2 
(evidências comportamentais), e orientada por perguntas que promovem a mudança, a 
aprendizagem e o desbloqueio da área selecionada.  
 
O facilitador ajuda a manter o foco nas áreas a melhorar e a definir metas pessoais 
realistas. Modelo GROW (cf. Índice de Instrumentos). 
 
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 
2  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
Modelo GROW: perguntas para estimular 
uma conversa de aprendizagem  
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APRENDIZAGEM EM GRUPO 
INTERMEDIÁRIA 

 

MODO E DURAÇÃO:  

Grupo/2 horas 
PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Planeamento Centrado na 
Pessoa  

METAS  
Partilhar o ponto de partida da Competência 2 
(autoavaliação inicial), os pontos fortes e as áreas a 
melhorar identificados para promover a 
aprendizagem em grupo. 

 

IDEIAS-CHAVE  

Para além da descoberta das necessidades, preferências, sonhos e desafios, são 
necessárias atitudes 3C no acompanhamento do cliente: 
 
CONFIANÇA: acreditar na pessoa, estar aberto e ser proativo com os desafios que a 
pessoa coloca. 
LIGAÇÃO: escuta ativa, interesse pela satisfação do protagonista, ajudar o cliente a 
estabelecer uma ligação com os recursos e desafios, bem como dar-lhe todo o apoio 
necessário. 
CURIOSIDADE: investigar as capacidades e procurar ligações; explorar o que é realmente 
importante. 
Para tal, é necessário: 
 
Fazer parte duma comunidade de profissionais e ter valores de inclusão, direitos, 
autodeterminação e interdependência. 
 
Também é importante saber qual é a função do profissional, onde presta apoio, em que 
situações é que os seus recursos e decisões são mais importantes e quando é que o 
protagonista precisa da sua opinião, recomendação e criatividade para encontrar 
alternativas viáveis. 
 
O PCP, tal como qualquer outro instrumento, altera a forma de se apoiar a pessoa e não 
altera a pessoa em si.  
 
As pessoas mudam por motivação, vontade e para terem a possibilidade de expandir os 
horizontes e abordagens iniciais, por causa de desafios, por terem recursos familiares. É 
por isso que é necessário gerir diferentes estilos de comunicação com criatividade e 
motivação, e com linguagens visuais, simples e acessíveis. 
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DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in: Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

30 
minutos 
 

Exercício em grupo: “Inventário de instrumentos centrados na pessoa” (cf. 
Índice de Instrumentos). Pratique este exercício para se tornar consciente e 
pôr em prática os instrumentos que facilitam a orientação para o cliente.  
 
Para tal, será bom que os facilitadores façam os seus próprios planos. 
Experimentar os instrumentos na nossa própria vida dá-nos uma perceção 
clara do que significa lidar com eles. Análise individual dos instrumentos 
possíveis; cada participante seleciona um deles para aplicar a outro 
participante.  
 
Explique o que o levou a escolher este instrumento. Os instrumentos 
selecionados são postos em prática aos pares. 
 

15 
minutos 

Reflexão individual. Bateria de perguntas: Como é que nos sentimos durante 
a atividade? O que facilitou o desenvolvimento da atividade? O que é que a 
tornou mais difícil? O que é que poderia ter ajudado? De que forma 
podemos relacionar a atividade executada com a dimensão interpessoal e as 
relações de acompanhamento? O que é que funcionou? O que é que não 
funcionou?  
 
Tome nota destas reflexões. 
 

45 
minutos 

Reflexão em grupo. Partilhem as vossas ideias pessoais enquanto grupo em 
relação ao que aconteceu durante o ano.  
 
Relacionem estas reflexões com experiências pessoais reais. Pense nos 
fatores que influenciaram a atitude orientada para o cliente. Associe as 
reflexões com as Ideias-Chave. 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS  
Tabela “Inventário de 
instrumentos centrados na 
pessoa” 

Instrumento de Check-
in/Instrumento de Check-out 
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PÔR AS COISAS EM PRÁTICA EM 
CONJUNTO COM OS CLIENTES 
(Pessoas com Deficiência 
Intelectual) 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa sobre 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Planeamento Centrado na Pessoa  

METAS   
Pôr em prática a Competência 2 através duma 
atividade ou conversa com pessoas com 
deficiência intelectual. Trabalhar sobre as áreas 
de melhoria identificadas na autoavaliação 
inicial. 

 

IDEIAS-CHAVE  
Aprender é agir: caso contrário, não se passa da fase de informação.  
 
Precisamos de praticar e enfrentar situações para desenvolvermos as competências 
necessárias e percebermos que temos outros recursos que são mais poderosos. Vamos 
praticar! 

 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 

1 hora e 30 
minutos 
(30 minutos 
para cada 
interação) 

Com todas as ideias-chave compiladas nesta competência nas sessões 
anteriores, é necessário enfrentar situações reais com clientes próximos 
para treinar e desenvolver competências.  
 
São estabelecidas três interações com três pessoas com deficiência 
intelectual dependendo do nível de competência comunicacional 
[Interação 1: pessoas com deficiência intelectual com competência de 
comunicação oral; Interação 2: pessoas com deficiência intelectual com 
dificuldades de comunicação; Interação 3: pessoas com deficiência 
intelectual com dificuldades de comunicação oral (Cliente que Usa 
Comunicação Alternativa ou Aumentativa)]. 
 
Interação com pessoas com deficiência intelectual em cada um destes três 
níveis usando o instrumento proposto (quadro de Comunicação) (cf. Índice 
de Instrumentos). Em cada conversa, utilize a competência de orientação 
com o cliente, adaptando em cada caso à pessoa com deficiência 
intelectual. Trata-se de implementar, de forma consciente e eficaz, os 
parâmetros de melhoria propostos.  
 
Feedback dos clientes: para encerrar a conversa, escutamos o feedback 
relativo ao que sentiram após a interação (a interação ajudou de alguma 
forma?; como é que dá conta disso?; como é que se sente?; etc.) e 
verificamos em que medida houve uma melhoria.  
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Reflexão pessoal a partir do feedback dado sobre as interações. Geração 
dum inventário de recursos (boas práticas: o que é que funcionou bem?) e 
um inventário do que falhou (erros positivos: o que é que aprendi?; o que 
é que ainda não funcionou e o que é que tenho que fazer doutra forma?). 
 

 

INSTRUMENTOS  
Quadro de comunicação 

 
 
 

 

  
 
 
 
AUTOAVALIAÇÃO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Individual/30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Planeamento Centrado na Pessoa 

METAS 
Descobrir o grau de alinhamento com a 
Competência 2. Descobrir a evolução dos pontos 
fortes e das áreas a melhorar a partir do trabalho 
realizado. 
 

 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. 
 
Os erros e os pontos fracos são um percurso e um ponto de apoio para se melhorar o 
desempenho. 
A satisfação pessoal aumenta quando sabemos melhor quem somos e como agimos, 
sentimos e pensamos. 
 
Viver, experienciar e refletir sobre a inclusão social ajuda-nos a crescer e aproxima-nos 
das pessoas que acompanhamos. 
 
O reconhecimento e a celebração dos progressos feitos, bem como a nossa atitude de 
autocrítica, são importantes e necessários para a aprendizagem pessoal. 
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 
 

 

Leitura dos itens da matriz da Competência 2 (cf. Índice de Instrumentos). Respostas 
honestas que nos concentram na competência e na visualização das dificuldades 
encontradas e dos recursos utilizados na tarefa que executámos.  
 
Deveremos registar as dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os 
elementos que nos ajudaram ou impediram de executar as tarefas propostas (emoções, 
convicções, maneiras de falar, linguagem corporal, etc.). 
 
Identificar claramente as melhorias pessoais relativamente à avaliação inicial. 
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INSTRUMENTOS  
Matriz da 
competência 2  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 

 

 

 
 

 

 

 
SESSÃO EM GRUPO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO: 
Grupo/2 horas 
PONTOS DE REFERÊNCIA 
DO CONCEITO  
Planeamento Centrado na 
Pessoa 

METAS 
Partilhar pontos fortes e as áreas a melhorar 
identificadas em conversas com a pessoa com 
deficiência intelectual. Esta atividade centra-se na 
aprendizagem individual e prática da Competência 2.  

 
 
 

IDEIAS-CHAVE  
 

O trabalho centrado no cliente implica algumas tarefas: 
 

 Ver a pessoa como um indivíduo e valorizar a sua cultura, os seus pontos fortes e as 
suas qualidades 

 Compreender a sua história ou identidade pessoal 

 Ter em conta as suas preocupações atuais 

 Trabalhar para obter os resultados que a pessoa pretende vir a alcançar 

 Agir da forma que a pessoa nos está a pedir 

 Estar ciente da forma como a pessoa quer ser apoiada 

 Compreender a forma como a pessoa comunica e toma decisões 

 Apoiar a pessoa nas suas amizades e relações 

 Apoiar a pessoa a ser parte da comunidade 
  

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio desta 
sessão? Volte-se para todo o grupo. 
 

45 
minutos 
 

Partilhar em grupos mais pequenos (4 a 5 pessoas). 
 

 Informações sobre a prática do Passo 5 (interação com pessoas com 
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deficiência intelectual com diferentes perfis comunicativos): como é que 
me senti durante esta sessão de prática?; quais foram as dificuldades 
com quem me deparei?; a que competências ou recursos recorri?  
 

 Informações de autoavaliação dos passos 2 e 6: Melhoria pessoal na 
Competência 2. 

 

30 
minutos 

Partilhar num grupo mais alargado as conclusões expressas nos grupos mais 
pequenos. O facilitador reforça as ideias-chave, está atento a qualquer 
resistência, apresenta perguntas ou alternativas que facilitem a mudança e 
conduz o grupo para os passos seguintes: o que é que aprendemos?; o que 
é que fizemos bem?; do que é que gostámos? 
 

30 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 
Em conjunto, preencher a Árvore da aprendizagem e das descobertas. 
 

 

INSTRUMENTOS  
Matriz da 
competência 2  

Árvore da 
aprendizagem e das 
descobertas 

Instrumento de 
Check-
in/Instrumento de 
Check-out 
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COMPETÊNCIA 3: PLANEAMENTO E GESTÃO DA INCLUSÃO 

SOCIAL 
A capacidade de conhecer e analisar as opções de inclusão social num determinado 
ambiente, promover novas oportunidades e gerar alternativas de forma proativa e 

colaborativa com outros agentes nesse mesmo ambiente; estabelecer metas, fases e 
prioridades de forma eficaz e eficiente; otimizar recursos, antecipar problemas e resistência 

e coordenar ações com a restante organização.  
 

 

 
REFLEXÃO DE GRUPO INICIAL 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
A Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
Inclusão social e participação na 
comunidade (J. O’Brien) 
Pessoas geradoras de contexto e 
ligações 
 

METAS 
Saber quais são as dificuldades, a nível 
pessoal e organizacional durante o 
acompanhamento de pessoas, como parte do 
respetivo processo de inclusão social. Alargar 
a perspetiva a nível comunitário, a fim de se 
chegar a uma posição mais proativa na 
identificação de oportunidades de aumento 
das ligações entre as partes interessadas. 

 

IDEIAS-CHAVE  

 
A Inclusão Social pode ser definida como “PESSOAS A FAZEREM COISAS COM OUTRAS 
PESSOAS NO MESMO ESPAÇO*” [* Esta definição foi criada numa sessão de reflexão por 
um grupo de Pessoas com Deficiência Intelectual da Gorabide-Bilbau em 2018].   
As pessoas têm competências e pontos a desenvolver, os quais lhes irão permitir planear 
as suas vidas nas áreas dos seus interesses, valores e escolhas (tomada de decisões 
pessoais). Isto é essencial para o seu bem-estar emocional, a sua motivação e para dar 
sentido às suas vidas, capacitando-as e formando-as (competência pessoal) para 
desempenharem um papel que as torne mais visíveis.  
 
Estes processos são executados em conjunto com as pessoas que as apoiam e 
acompanham nas respetivas experiências e aprendizagens (círculo de apoio).  
 
Este círculo de pessoas pode crescer e mudar. A diversidade de relações alarga as 
oportunidades de interagir e aprender.  
 
A interação é um processo com dois sentidos. Desta forma, todos temos um contributo a 
dar aos outros e à comunidade (relações interpessoais e participação na comunidade).  
 
Para nos sentirmos preenchidos, é importante sentir que pertencemos a vários grupos e 
que a contribuição que fazemos para um dado grupo é valorizada.  
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Isto encoraja-nos a aumentarmos o nosso potencial, faz-nos sentir responsáveis por 
quaisquer deveres que possamos ter e sairmos para fora da nossa zona de conforto 
expectantes e com espírito positivo. 
 
As pessoas com uma função de apoio são geradoras do contexto no qual se cria um 
ponto de encontro e geradoras de ligações (pontes).  
 
O nosso papel em cada um dos diferentes ambientes duma dada pessoa consiste em 
acompanhá-la e assumir responsabilidades parcial e previamente acordadas, 
identificando oportunidades num determinado ambiente que permitirão que a pessoa 
possa contribuir de forma valiosa. 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO 
 

 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

15 
minutos 

Leia a matriz da competência 3 individualmente. Partilhe as dúvidas, as 
perguntas e os comentários iniciais em grupo.  
 
Certifique-se de que o grupo se concentra na competência de “Planeamento 
e gestão da inclusão social”. 
 

20 
minutos 

Exercício em grupo: “O quadrado perfeito”.  
 
Com os olhos fechados, o grupo tem de fazer um quadrado perfeito com 
uma corda que será fornecida (a corda mede aproximadamente 10 metros).  
 
Os membros do grupo podem falar uns com os outros. 

10 
minutos 
 

Reflexão individual. Bateria de perguntas: Que valor dá à sensação de 
pertencer a uma equipa? Como é que avalia o seu contributo? Quão 
valorizado se sente pelo seu trabalho? Qual foi a sua função no grupo? 
Quanta liberdade sentiu para agir, escolher e falar durante a tarefa? Qual foi 
o contributo positivo dos outros membros? O que é que influenciou a sua 
inclusão ou exclusão? O que é que precisou de fazer para se sentir 
valorizado?  
 
Tome nota das ideias que vão surgindo. 
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45 
minutos 
 

Reflexão em grupo. Partilharmos as nossas reflexões pessoais enquanto 
grupo em relação ao que aconteceu durante o exercício.  
 
Relacionarmos essas reflexões com experiências pessoais reais. Associarmos 
as informações com as Ideias-Chave. 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS Matriz da competência 3  Instrumento de Check-
in/Instrumento de Check-out 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
AUTOAVALIAÇÃO INICIAL 

 

MODO E 
DURAÇÃO: 
Individual/30 minutos 

METAS  
Identificar o grau de alinhamento com a competência. Descobrir 
os meus pontos fortes nesta competência, bem como as áreas a 
melhorar.  

 
 
 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem.  
 
Os erros e os pontos fracos são, simultaneamente, um meio e um ponto de apoio para se 
melhorar o desempenho.  
 
Quanto melhor nos conhecermos a nós próprios, mais altos serão os nossos níveis de 
satisfação pessoal.  
 
Viver, experienciar e refletir sobre a inclusão social ajuda-nos a crescer e aproxima-nos 
das pessoas que acompanhamos.  
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 

 
 

Ler os itens da matriz da Competência 3.  
 
Responder de forma honesta para nos colocarmos na competência e visualizarmos as 
nossas próprias dificuldades e os nossos próprios recursos.  
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Destacar o comportamento que descreve a nossa maneira habitual de agir e ver a que 
nível nos colocamos.  
 
Anotar as dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos 
ajudaram ou impediram de executar as tarefas propostas (emoções, convicções, 
maneiras de falar, linguagem corporal, etc.).  
 
Tabela pessoal preenchida de pontos fortes e áreas a melhorar. 
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 3  
 

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
SESSÃO INDIVIDUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa de 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Modelo GROW (G. Alexander/J. 
Whitmore). 

METAS 
Aprofundar o autoconhecimento. Identificar 
áreas de desenvolvimento pessoal dentro 
desta competência. Gerar planos de melhoria 
pessoais. 

 

 

IDEIAS-CHAVE  

As pessoas têm diferentes formas de reagir e que apenas precisam de despertar os seus 
recursos pessoais para melhorar a sua aprendizagem e mudança individual.  
 
A conversa com os outros acrescenta contraste, faz com que se sinta responsável pelas 
suas tarefas e decisões e motiva o formando, porque o encoraja a ouvir-se a si próprio.   
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 
 

 

Conversa semiestruturada e produtiva com o facilitador centrada na competência 3 
(evidências comportamentais), e orientada por perguntas que promovem a mudança, a 
aprendizagem ou o desbloqueio da área selecionada.  
 

O facilitador ajuda a manter o foco nas áreas a melhorar e define metas pessoais 
realistas. Modelo GROW (cf. Índice de Instrumentos). 
 
 

INSTRUMENTOS Matriz da Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
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competência 3  melhorar 
Modelo GROW: perguntas para estimular uma 
conversa de aprendizagem  
 

 
 
 
 

 

 

APRENDIZAGEM EM GRUPO 
INTERMEDIÁRIA 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA 
DO CONCEITO  
A Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 
Inclusão social e participação 
na comunidade (O'Brien) 

METAS 
Partilhar o ponto de partida da competência 3 
(autoavaliação) e os pontos fortes, bem como as áreas 
a melhorar identificadas na conversa, a fim de se 
centrar a aprendizagem individual. Identificar quais são 
as dificuldades a nível organizacional e pessoal, de 
forma a acompanhar as pessoas ao longo do seu 
processo de inclusão social. Explorar em grupo as 
oportunidades disponíveis de inclusão social no 
ambiente do cliente. 

 
 

IDEIAS-CHAVE 
 

A aprendizagem individual é promovida com um grupo de apoio. São partilhados os 
recursos e estratégias pessoais, bem como os pontos fracos nessa competência e as 
estratégias que vão ser implementadas para se desenvolver a competência. 
 
 Algumas ideias-chave para lidar com esta competência são:  

• A inclusão social é um conceito que diz respeito a todos. 
• Participação ativa: implica a participação em espaços comuns para incentivar 

a convivência, a participação, a solidariedade e a interação entre as pessoas e 
os diversos agentes da comunidade.  

• Encontros: interação social em espaços públicos que são acessíveis a pessoas 
familiares, desconhecidas ou pouco conhecidas.  

• Praticar significa fazer algo de forma ativa e regular para manter ou melhorar 
uma competência.  

• A vida e a aprendizagem em comunidade exigem interações a 4 níveis: 
individual, em grupo, comunitário ou organizacional e global. Estes níveis 
estão interligados e o que se aprende em qualquer um destes níveis molda a 
aprendizagem nos outros.  

• O que é que posso fazer para ajudar a criar mais oportunidades de ligação 
(encontros)? 

• Uma das formas poderá ser a promoção de ações dentro da comunidade.  
• Explorar as oportunidades de encontros dentro da comunidade.  
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• Acompanhar, de modo a equilibrar o tempo que o cliente gasta em lugares 
conhecidos e familiares (estes dão segurança, são lugares acolhedores onde 
ele pode aprender a fazer coisas novas) e em lugares novos e desconhecidos 
(lugares que possibilitam novos encontros e relações, lugares que se poderão 
tornar familiares e oportunidades de sairmos da nossa zona de conforto).  

• Os locais de encontro dentro da comunidade precisam de ser acessíveis, 
inclusivos e abertos a qualquer pessoa, interessantes, ativos e coletivos, com 
atividades que estimulem o encontro entre as pessoas.  

• A recolha de informação sobre a comunidade é uma função importante do 
papel de apoio. É uma forma de se ser uma ponte que liga as pessoas e a 
comunidade (atividades, espaços e relações). Cada um desses locais de 
encontro é uma janela aberta para novas oportunidades de encontro e de 
experiência.  

• Uma outra função do papel de apoio poderá ser planear com as pessoas com 
deficiência intelectual a forma de abordar novos lugares que sejam lugares de 
encontro apropriados. 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in: Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

1 hora e 
30 
minutos 
 

Exercício em grupo: Será elaborado um “Mapa de Oportunidades de 
Inclusão” (culturais, desportivas, lúdicas, etc.) (cf. Índice de Instrumentos) 
na comunidade, no bairro ou na freguesia, perto da organização.  
 
Em primeiro lugar, haverá uma sessão de brainstorming para gerar ideias 
sobre pontos de encontro; em seguida, estas ideias serão agrupadas e 
colocadas no mapa por área e depois verificadas (pela Internet ou visitas 
reais), para se verificar as atividades que sejam interessantes, acessíveis e 
que poderão tornar-se em lugares de encontro.  
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out: Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS  
Mapa de Oportunidades de 
Inclusão 

Instrumento de Check-
in/Instrumento de Check-out 
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PÔR AS COISAS EM PRÁTICA EM 
CONJUNTO COM OS CLIENTES 
(Pessoas com Deficiência 
Intelectual) 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa de 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
A Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência 
 

METAS 
Pôr em prática a competência 3 através duma 
atividade ou conversa com pessoas com 
deficiência intelectual. Trabalhar sobre as 
áreas de melhoria identificadas na 
autoavaliação inicial. 

 

IDEIAS-CHAVE 

Aprender é agir: caso contrário, não se passa da fase de informação.  
 
Precisamos de praticar e enfrentar situações para desenvolvermos as competências 
necessárias e percebermos que temos outros recursos que são mais poderosos. Vamos 
praticar! 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

1 hora e 30 
minutos (30 
minutos 
para cada 
interação) 

Com todas as ideias-chave compiladas nas sessões anteriores, é necessário 
enfrentar situações reais com clientes próximos para treinar e desenvolver 
competências.  
 
São estabelecidas três interações com três pessoas com deficiência 
intelectual dependendo do nível de competência comunicacional 
[Interação 1: pessoas com deficiência intelectual com competência de 
comunicação oral; Interação 2: pessoas com deficiência intelectual com 
dificuldades de comunicação; Interação 3: pessoas com deficiência 
intelectual com dificuldades de comunicação oral (Cliente que Usa 
Comunicação Alternativa ou Aumentativa)]. 
 
 
Interação com pessoas com deficiência intelectual em cada um dos três 
níveis de competência comunicativa implica: a seleção dalguns dos 
instrumentos propostos (Círculo de relações ou Identificador de 
oportunidades de participação e contribuição) (cf. Índice de 
Instrumentos); a adaptação do instrumento, do desenho da sessão e da 
conversa a uma pessoa em concreto. Trata-se de implementar, de forma 
consciente e eficaz, os parâmetros de melhoria propostos.  
 
Feedback dos clientes: para encerrar a conversa, escutamos o feedback 
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relativo ao que sentiram após a interação (a interação ajudou de alguma 
forma?; como é que dá conta disso?; como é que se sente?; etc.) e 
verificamos em que medida houve uma melhoria.  
 
Reflexão pessoal a partir do feedback dado sobre as interações. Geração 
dum inventário de recursos (boas práticas) (o que é que funcionou bem?) 
e um inventário do que falhou (erros positivos): (o que é que aprendi?; o 
que é que ainda não funcionou e o que é que tenho que fazer doutra 
forma?). 
 

 

INSTRUMENTOS Círculo de relações Identificador de oportunidades de 
participação e contributo 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
AUTOAVALIAÇÃO FINAL 

 

MODO E 
DURAÇÃO: 
Individual/30 
minutos 

METAS 
Descobrir o grau de alinhamento com a competência 3. Descobrir a 
evolução dos pontos fortes e das áreas a melhorar a partir do 
trabalho realizado. 

 
 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. 
 
Os erros e os pontos fracos são um percurso e um ponto de apoio para se melhorar o 
desempenho. 
A satisfação pessoal aumenta quando sabemos melhor quem somos e como agimos, 
sentimos e pensamos. 
 
Viver, experienciar e refletir sobre a inclusão social ajuda-nos a crescer e aproxima-nos 
das pessoas que acompanhamos. 
 
O reconhecimento e a celebração dos progressos feitos, bem como a nossa atitude de 
autocrítica, são importantes e necessários para a aprendizagem pessoal. 
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 

 
 

Leitura dos itens da matriz da Competência 3 (cf. Índice de Instrumentos). Respostas 
honestas que nos concentram na competência e na visualização das dificuldades 
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encontradas e dos recursos utilizados na tarefa que executámos. Deveremos registar as 
dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos ajudaram ou 
impediram de executar as tarefas propostas (emoções, convicções, maneiras de falar, 
linguagem corporal, etc.). 
 

Identificar claramente as melhorias pessoais relativamente à avaliação inicial. 
 
 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 3  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
 

 
 
 
 

 

 

 
SESSÃO EM GRUPO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
A Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência 

METAS 
Partilhar pontos fortes e as áreas a melhorar 
identificadas numa conversa com a pessoa com 
deficiência intelectual. Esta atividade centra-se na 
aprendizagem individual e prática da competência 3.  
 

 

IDEIAS-CHAVE  

A inclusão social obriga-nos a ter uma perspetiva mais alargada, e muitas vezes 
diferente, das pessoas com deficiência intelectual. 
 
As pessoas com deficiência intelectual têm motivações, expetativas, necessidades e 
interesses. É necessário escutá-las e criar espaços e contextos que permitam a expressão 
destas qualidades. 
 
Os ambientes são oportunidades para se descobrir, identificar, inventar e criar cenários 
de inclusão. 
 
Somos pontes entre pessoas e ambientes comunitários cheios de oportunidades. 
 
As oportunidades de inclusão social exigem espaços e atividades e contextos de 
interação. 
 
As pessoas com deficiência intelectual são capazes de desempenhar papéis valorizados 
nas comunidades em que se inserem. 
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DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Check-in: Como é que nos sentimos no princípio desta sessão?  Volte-se 
para todo o grupo. 
 

45 
minutos 
 

Partilhar em grupos mais pequenos (4 a 5 pessoas). 
 

 Informações sobre a prática do Passo 5 (interação com pessoas com 
deficiência intelectual com diferentes perfis comunicativos): como é que 
me senti durante esta sessão de prática?; quais foram as dificuldades 
com quem me deparei?; a que competências ou recursos recorri?  

 

 Informações de autoavaliação dos passos 2 e 6: Melhoria pessoal na 
competência 3. 

 

30 
minutos 

Partilhar num grupo mais alargado as conclusões expressas nos grupos mais 
pequenos. O facilitador reforça as ideias-chave, está atento a qualquer 
resistência, apresenta perguntas ou alternativas que facilitem a mudança e 
conduz o grupo para os passos seguintes: o que é que aprendemos?; o que 
é que fizemos bem?; do que é que gostámos? 
 

30 
minutos 

Check-out: Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se para todo o 
grupo. 
 
Em conjunto, preencher a Árvore da aprendizagem e das descobertas. 
 

 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 3  

Árvore da 
aprendizagem e das 
descobertas 

Instrumento de 
Check-
in/Instrumento de 
Check-out 
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COMPETÊNCIA 4: COMPROMISSO ÉTICO 
Capacidade de agir concentrando-se nos direitos dos clientes, nos valores do modelo COESI e 

nos princípios éticos fundamentais de atenção aos clientes. 
 

 

 
REFLEXÃO DE GRUPO INICIAL 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
A Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Acessibilidade Cognitiva. 

 

METAS  
Refletir sobre os direitos das pessoas com 
deficiência intelectual, sobre os valores e 
princípios éticos relacionados com a inclusão 
social, e estar ciente das respetivas 

implicações no dia-a-dia. 

 

IDEIAS-CHAVE  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é o 
documento de referência. Este documento explica os direitos que devem ser respeitados 
e promovidos. Sugerimos que se concentre nalguns deles: 
 
Art.º 19. O direito à vida independente e à inclusão na comunidade. 
Art.º 21. Liberdade de expressão e de opinião, e acesso à informação. 
Art.º 30. Participação na vida cultural, lazer e desporto. 
 
É extremamente importante que as pessoas com deficiência intelectual conheçam e 
compreendam estes direitos para que os possam exercer, defender e exigir que sejam 
cumpridos.  
 
Para tal, é importante ter materiais adaptados que facilitem a compreensão da 
Convenção.  
 
Já existem adaptações em Leitura Fácil em vários idiomas. É importante saber quais são 
os recursos de apoio que facilitam a “Acessibilidade Cognitiva”. 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in. Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

15 
minutos 

Leia a matriz da competência 4 individualmente. Partilhe as dúvidas, as 
perguntas e os comentários iniciais em grupo. Certifique-se de que o grupo 
se centra no “Compromisso Ético”. 
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30 
minutos 

Exercício em grupo – “Decálogo” (cf. Índice de Instrumentos):  
 
São formados três grupos de reflexão dedicados aos direitos das pessoas 
com deficiência intelectual. Em cada grupo, são debatidos os seguintes 
pontos comuns em relação a um dos direitos nomeados: Qual é o âmbito 
deste direito? De que forma afeta a pessoa com deficiência intelectual? O 
que posso fazer para promover este direito? O que pode fazer a 
organização? O que pode fazer a família? O que pode fazer a pessoa com 
deficiência intelectual? Quais são as principais dificuldades?   
 
 

30 
minutos 

Cada grupo prepara um decálogo de ideias relacionadas com a lei sobre as 
quais tenha pensado (pode ser escrito, desenhado, com pictogramas, etc.). 
Pode utilizar-se o modelo proposto (cf. Índice de Instrumentos) ou qualquer 
outro formato mais criativo.  
 

15 
minutos 

Cada grupo partilha o seu decálogo com os restantes. 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão?  Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 4  

Tabela dos Direitos 
do Decálogo 

Instrumento de Check-
in/Instrumento de 
Check-out 
 

 

 

 

 

 

 
AUTOAVALIAÇÃO INICIAL 

 

MODO E DURAÇÃO: 
Individual/30 minutos 
 

METAS 
Identificar o grau de alinhamento com a competência 4. 
Descobrir os meus pontos fortes nesta competência, bem 
como as áreas a melhorar.  
 

 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem.  
 
Os erros e os pontos fracos são, simultaneamente, um meio e um ponto de apoio para se 
melhorar o desempenho.  
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Quanto melhor nos conhecermos a nós próprios, mais altos serão os nossos níveis de 
satisfação pessoal.  
 
Viver, experienciar e refletir sobre o compromisso ético ajuda-nos a crescer e aproxima-
nos das pessoas que acompanhamos.  
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 
 

 

Ler os itens da matriz da Competência 4 (cf. Índice de Instrumentos). Responder de 
forma honesta para nos colocarmos na competência e visualizarmos as nossas próprias 
dificuldades e os nossos próprios recursos. Destacar o comportamento que descreve a 
nossa maneira habitual de agir e ver a que nível nos colocamos.  
 
Anotar as dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos 
ajudaram ou impediram de executar as tarefas propostas (emoções, convicções, 
maneiras de falar, linguagem corporal, etc.). Tabela pessoal preenchida de pontos fortes 
e áreas a melhorar. 
 
 

INSTRUMENTOS 
Matriz da 
competência 4  

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas 
a melhorar 
 

 

 

 

 

 

 
SESSÃO INDIVIDUAL DE 
APRENDIZAGEM 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa sobre 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos  

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Modelo GROW (Alexander Graham/John 
Whitmore). 

METAS 
Aprofundar o autoconhecimento. Identificar 
áreas de desenvolvimento pessoal dentro 
desta Competência 4. Gerar planos de 
melhoria pessoais. 

 

 

IDEIAS-CHAVE  

As pessoas têm diferentes formas de reagir e que apenas precisam de despertar os seus 
recursos pessoais para melhorar a sua aprendizagem e mudança individual.  
 
A conversa com os outros acrescenta contraste, faz com que se sinta responsável pelas 
suas tarefas e decisões e motiva o formando, porque o encoraja a ouvir-se a si próprio.   
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DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 

 
 

Conversa semiestruturada e produtiva com o facilitador centrada na competência 4 
(evidências comportamentais), e orientada por perguntas que promovem a mudança, a 
aprendizagem e o desbloqueio da área selecionada.  
 
O facilitador ajuda a manter o foco nas áreas a melhorar e a definir metas pessoais 
realistas. Modelo GROW (cf. Índice de Instrumentos). 
 
 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 
4 
 

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
Modelo GROW: perguntas para estimular uma 
conversa de aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
APRENDIZAGEM EM GRUPO 
INTERMEDIÁRIA 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Grupo/2 horas 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO:  
Enquadramento da Inclusão Social (John 
O’Brien) 

METAS 
Estar ciente e explorar os parâmetros do 
modelo de inclusão social de John O’Brien; 
relacionar estes parâmetros com a tarefa 
diária. 

 
 

IDEIAS-CHAVE  
John O’Brien concebeu os 5 parâmetros de promoção das Experiências Valorizadas de 
Apoio:  
 
PERTENÇA: desenvolver uma rede vasta e diversa de relações com pessoas com e sem 
deficiência. 
RESPEITO: ser-se respeitado pelos outros e visto como uma pessoa valorizada que tem 
papéis positivos a desempenhar.  
PARTILHA DE LUGARES COMUNS: partilhar os lugares comuns da vida em comunidade 
em conjunto e da mesma forma que os outros. 
CONTRIBUIÇÃO: contribuir para a comunidade com os seus próprios dons, talentos, 
paixões, interesses, ideias e opiniões. 
ESCOLHA: fazer escolhas, grandes e pequenas, em todas as áreas da vida. 
 
J. O’Brien. Faça a diferença, experiências valiosas com apoio (The coloring book). 
Inclusion Press (Toronto). 
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DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in: Como é que nos sentimos no princípio da sessão? 
Volte-se para todo o grupo. 
 

45 
minutos 

Exercício em grupo: “Estrela da Inclusão Social” (cf. Índice de Instrumentos).  
 
5 voluntários pegam em cada um dos 5 parâmetros (ideias-chave). Se for 
possível, outros 5 voluntários assumem cada 1 dos 5 objetivos da Estrela da 
Inclusão Social (descritos no Instrumento). Escreva num papel (visível) o seu 
parâmetro ou objetivo.  
 
Descubra experiências pessoais que ilustrem o parâmetro ou objetivo. Por 
exemplo: “Senti que pertencia a… quando…”; “Senti-me respeitado 
quando…”; “Sinto que contribuo quando…”, etc. Os voluntários formam a 
Estrela da Inclusão Social e partilham as suas experiências pessoais em voz 
alta.  
 
Numa nova ronda, o facilitador ajuda-os a visualizar cada ponta da estrela 
(parâmetros e objetivos) como parte dum todo. Deverão ser colocadas 
perguntas, como: “Como é que se sente (3) quando está ao lado de (4)? Se 
(3) fosse excluído, como é que seria (4)?  Haveria alguma diferença?”, etc.  
 
Desta forma, podem expressar como sentem as interações entre cada um 
dos parâmetros e objetivos. Se houver mais de 10 participantes, os 
restantes podem ser observadores e ajudar a criar uma visão externa da 
dinâmica. 
 

45 
minutos 
 

Reflexão em grupo. Os participantes irão escutar e responder à seguinte 
pergunta: Como é que se sentiria se não tivéssemos estas experiências e 
oportunidades? De que forma seriam afetados o nosso bem-estar e 
desenvolvimento pessoal? O que iríamos fazer se não tivéssemos estes 
parâmetros e objetivos nas nossas vidas? Será que as pessoas com 
deficiência intelectual com quem interagimos têm a mesma diversidade de 
experiências e oportunidades? O que sente em relação a isso? De que forma 
é que as podemos apoiar? 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-out. Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
 

 

INSTRUMENTOS 
Enquadramento em Estrela da 
Inclusão Social – J. O’Brien. 

Instrumento de Check-
in/Instrumento de 
Check-out 
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PÔR AS COISAS EM PRÁTICA EM 
CONJUNTO COM OS CLIENTES 
(Pessoas com Deficiência 
Intelectual) 

 

MODO E DURAÇÃO:  
Apoio pessoal (conversa sobre 
aprendizagem)/1 hora e 30 minutos 

PONTOS DE REFERÊNCIA DO 
CONCEITO  
Enquadramento da Inclusão Social 
(John O’Brien) 

METAS 
Pôr em prática a competência 4 através duma 
atividade ou conversa com pessoas com 
deficiência intelectual. Trabalhar sobre as áreas 
de melhoria identificadas na autoavaliação inicial. 
 

 

IDEIAS-CHAVE  

Aprender é agir: caso contrário, não se passa da fase de informação.  
 
Precisamos de praticar e enfrentar situações para desenvolvermos as competências 
necessárias e percebermos que temos outros recursos que são mais poderosos. Vamos 
praticar! 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

1 hora e 30 
minutos (30 
minutos 
para cada 
interação) 

Com todas as ideias-chave compiladas nas sessões anteriores, é necessário 
enfrentar situações reais com clientes próximos para treinar e desenvolver 
competências.  
 
São estabelecidas três interações com três pessoas com deficiência 
intelectual dependendo do nível de competência comunicacional 
[Interação 1: pessoas com deficiência intelectual com competência de 
comunicação oral; Interação 2: pessoas com deficiência intelectual com 
dificuldades de comunicação; Interação 3: pessoas com deficiência 
intelectual com dificuldades de comunicação oral (Cliente que Usa 
Comunicação Alternativa ou Aumentativa)]. 
 
Interações com pessoas com deficiência intelectual em cada um destes 
três níveis usando o instrumento proposto (Tabela: “Possibilidades de 
ação”) (cf. Índice de Instrumentos). Também podem utilizar o Instrumento 
de Avaliação COESI destinado aos clientes. Em cada conversa, inclua a 
competência de compromisso ético, adaptando em cada caso à pessoa 
com deficiência intelectual. Trata-se de implementar, de forma consciente 
e eficaz, os parâmetros de melhoria propostos.  
 
Feedback dos clientes: para encerrar a conversa, escutamos o feedback 
relativo ao que sentiram após a interação (a interação ajudou de alguma 
forma?; como é que dá conta disso?; como é que se sente?; etc.) e 
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verificamos em que medida houve uma melhoria.  
 
Reflexão pessoal a partir do feedback dado sobre as interações. Geração 
dum inventário de recursos (boas práticas: o que é que funcionou bem?) e 
um inventário do que falhou (erros positivos: o que é que aprendi?; o que 
é que ainda não funcionou e o que é que tenho que fazer doutra forma?). 
 

 

INSTRUMENTOS  
Tabela de “Possibilidades de ação” 

 
 
 
 
 

 

 

 
AUTOAVALIAÇÃO FINAL 

 

MODO E 
DURAÇÃO:  
Individual/30 
minutos 

METAS  
Descobrir o grau de alinhamento com a competência 4. Descobrir 
a evolução dos pontos fortes e das áreas a melhorar a partir do 
trabalho realizado. 

 
 

IDEIAS-CHAVE  

O autoconhecimento é a base da aprendizagem. 
 
Os erros e os pontos fracos são um percurso e um ponto de apoio para se melhorar o 
desempenho. 
 
A satisfação pessoal aumenta quando sabemos melhor quem somos e como agimos, 
sentimos e pensamos. 
 
Viver, experienciar e refletir sobre a inclusão social ajuda-nos a crescer e aproxima-nos 
das pessoas que acompanhamos. 
 
O reconhecimento e a celebração dos progressos são tão necessários para a 
aprendizagem como a nossa atitude de autocrítica. 
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO ATIVIDADES 

 
 

Leitura dos itens da matriz da Competência 4 (cf. Índice de Instrumentos). Respostas 
honestas que nos concentram na competência e na visualização das dificuldades 
encontradas e dos recursos utilizados na tarefa que executámos. Deveremos registar as 
dificuldades e os pontos fortes concretos, bem como os elementos que nos ajudaram ou 
impediram de executar as tarefas propostas (emoções, convicções, maneiras de falar, 
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linguagem corporal, etc.). 
 
Identificar claramente as melhorias pessoais relativamente à avaliação inicial. 
 
 

INSTRUMENTOS Matriz da 
competência 4 
 

Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a 
melhorar 
 

 

 

 

 

 

 
SESSÃO EM GRUPO FINAL 

 

MODO E DURAÇÃO: Em 

Grupo/2 h 

PONTOS DE REFERÊNCIA 
DO CONCEITO  
Enquadramento da Inclusão 
Social (J. O’Brien) 

METAS  
Estar ciente das dificuldades detetadas a nível pessoal e 
organizacional na promoção da inclusão social efetiva. 
Experienciar os conflitos de valores com que nos 
deparamos quando promovemos ou facilitamos 
oportunidades de inclusão. 

 
 
 

IDEIAS-CHAVE  

Refletimos sobre as características duma comunidade saudável quando comparada com 
uma comunidade pouco saudável. 
 
Uma COMUNIDADE SAUDÁVEL compromete-se a aprender a forma de: 
 
Promover a interdependência investindo em laços sociais e associações que promovam a 
confiança, encorajem o apoio mútuo e dinamizem a colaboração. 
Viver histórias inclusivas abrindo papéis sociais valorizados a pessoas que tenham sido 
excluídas. 
Praticar a hospitalidade descobrindo maneiras eficazes de se adaptar a diferenças que 
doutra forma deixariam pessoas de fora. 
Detetar e apoiar capacidades utilizando o que a comunidade tem para se obter mais do 
que esta realmente precisa. 
Resolver conflitos que surjam quando as pessoas excluídas encontrem a sua voz e 
desafiar as formas como o poder tem sido detido e utilizado. 
 
Uma COMUNIDADE POUCO SAUDÁVEL permite práticas que: 
 
Empurram as pessoas para as margens da vida comunitária (Segregação). 
Prendem as pessoas num leque estreito de papéis sociais que reforçam histórias de 
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incompetência e inaceitabilidade (Estereótipos). 
Colocam as pessoas em grupos “especiais” separados com base em rótulos atribuídos 
por profissionais (Congregação). 
Sujeitam as pessoas a expetativas irrealisticamente baixas, gerindo-as como um “grupo à 
parte”, com pouca imaginação e falta de vontade de descobrir novas formas (Apoio 
insuficiente). 
Retiram às pessoas a possibilidade de desenvolverem a sua capacidade de escolher 
(controlo externo). 
Estas práticas são geralmente consideradas como a forma como as coisas devem ser para 
as pessoas que a sociedade vê como estranhas ao corpo social em vez de parte 
integrante dele. É preciso disciplinar a consciência para se reparar nestas práticas e 
adotar uma atitude de criatividade social deliberada para lhes escapar.  
 
J. O’Brien. Faça a diferença, experiências valiosas com apoio (The coloring book). 
Inclusion Press. 
 

DESENVOLVIMENTO DA SESSÃO  
 

 

DURAÇÃO ATIVIDADES 
 

15 
minutos 

Instrumento de Check-in: Como é que nos sentimos no princípio desta 
sessão? Volte-se para todo o grupo. 
 

45 
minutos 
 

Exercício em grupo: “O antídoto” (cf. Índice de Instrumentos).  
 
São formados grupos de 4 pessoas. Duas serão os voluntários (A e B) e 
outras 2 os observadores. Os voluntários saem da sala com os papéis 
atribuídos (A e B) para os preparar (cf. Anexo de instrumentos).  
 
Não podem falar um com o outro durante a preparação. São colocadas 
quatro mesas e duas cadeiras de cada lado, as quais serão ocupadas pelos 
voluntários quando estes entrarem. É colocada uma laranja no centro de 
cada mesa.  
 
É explicado aos observadores que irão participar numa experiência para se 
observar a forma como cada uma expressa os seus valores, usa diferentes 
estratégias (conflito, negociação, etc.) e comunica de diferentes maneiras.  
 
Também é valorizada a dificuldade de se tomar decisões quando existem 
posições e valores em conflito. Os observadores devem estar atentos e em 
silêncio durante a execução da tarefa. Os voluntários (A) e (B) são 
apresentados sentando-os face a face à mesa e dizendo que podem 
começar a comunicar de acordo com as instruções. 

30 
minutos 

Observadores: Os observadores de cada grupo dão feedback aos 
voluntários relativamente ao que observaram: estratégias de comunicação, 
confrontação, argumentos, valores, emoções associadas aos valores, papéis, 
etc. Os valores foram todos igualmente importantes? Descobriram-se os 
interesses e as necessidades da cada parte interessada? 
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Voluntários: os voluntários comentam a forma como se sentiram em cada 
papel e a maneira como decorreu a comunicação. Existiu escuta? Quais 
foram os valores defendidos? Quais foram as soluções adotadas? Quais 
serão as consequências destas soluções? Quais foram as soluções 
alternativas propostas? Conseguiu-se compatibilizar todos os valores 
expressos? Como é que nos sentimos no fim da experiência? 
Cada grupo de 4 pessoas partilha as respetivas conclusões principais com os 
outros grupos. 
 

 30 
minutos 

Instrumento de Check-out:  Como é que vamos encerrar a sessão? Volte-se 
para todo o grupo. 
Em conjunto, preencher a Árvore da aprendizagem e das descobertas. 
 

 

INSTRUMENTOS  
Exercício em grupo: 
“O antídoto” 

Árvore da 
aprendizagem e das 
descobertas 

Instrumento de 
Check-
in/Instrumento de 
Check-out 
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1. Matriz da competência 1 

2. Exercício em grupo: “A Folha Mágica” 

3. Instrumento de Check-in/Instrumento de Check-out 

4. Tabela pessoal de pontos fortes e áreas a melhorar 

5. Tabela de Trocas Comunicacionais 

6. Modelo GROW: perguntas para estimular uma conversa de 

aprendizagem 

7. Dia bom/Dia mau 

8. Árvore da aprendizagem e das descobertas 

9. Matriz da competência 2 

10. Exercício em grupo: “O Suposto Lobo Mau” 

11. Inventário de instrumentos centrados na pessoa 

12. Quadro de comunicação 

13. Matriz da competência 3 

14. Mapa de oportunidades de inclusão 

15. Círculo de relações 

16. Identificador de oportunidades de participação e contributo 

17. Matriz da competência 4 

18. Direitos do Decálogo 

19. Exercício em grupo: “Estrela da Inclusão Social” (J. O’Brien) 

20. Tabela de Possibilidades de Ação 

21. Exercício em grupo: “O antídoto” 

 

MANUAL DO FORMADOR: INSTRUMENTOS 
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MATRIZ DA COMPETÊNCIA 1 
 

COMPETÊNCIA 1 DEFINIÇÃO 

CAPACIDADE PARA SE 
IDENTIFICAR COM O 
OUTRO E COMUNICAR 

Capacidade de estabelecer relações, desenvolvendo o comportamento adequado de acordo com cada situação e expressando 
ideias de forma clara e convincente, escutando e sendo recetivo às necessidades e propostas dos outros. 

 

CONTEÚDO DE 
REFERÊNCIA 

GRAU DE DESENVOLVIMENTO 
NÍVEL 1: 

Escuta ativamente e comunica 
adequadamente 

NÍVEL 2: 
Revela empatia, “negoceia” 

NÍVEL 3: 
Constrói relações baseadas na 

confiança 
sabe como escutar e estar atento aos 

outros, mostrando respeito e interesse pelas 
suas relações, promovendo a transmissão de 

informações precisas e garantindo a 
compreensão da informação recebida. … e, 

além disso, estabelece relações cordiais.  

… e, além disso, é capaz de transmitir 
ideias e informações de forma adequada e 
eficiente, sabe pôr-se no lugar do outro e 

obter consensos 

… e, além disso, cria elos 
interpessoais de qualidade num 

ambiente de confiança 

EVIDÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS 

• Escuta com atenção, tentando 
compreender as informações 
recebidas. 
 

• Pede explicações, faz perguntas e 
tenta verificar se compreendeu 
realmente a situação do outro. 

 

• Mostra abertura às inter-relações 
com os clientes, sendo atento e 
caloroso. 

 

• Adapta a quantidade e a complexidade 
da mensagem ao interesse e à 
capacidade do cliente, evitando 
tecnicismos. 

 
 

• Comunica eficazmente em 
diferentes situações e nas questões 
mais sensíveis. 
 

• É assertivo nas relações 
interpessoais, demonstrando-o através 
do seu comportamento. 

 

• Compreende o significado ou o 
motivo que leva os outros a agirem de 
determinada maneira, embora estes 
não se expliquem ou apenas o façam 
de forma imprecisa. 

 

• Escuta com empatia, tendo o 
cuidado de compreender o ponto de 
vista do outro e tentando evitar 
preconceitos e julgamentos. 
 

• Chega a acordo com os 
interlocutores, procurando obter 
vantagens mútuas. 

• É capaz de se relacionar com os 
clientes e de transmitir 
qualquer tipo de informação a 
diferentes clientes. 
 

• Dedica tempo e esforço a 
comunicar e a cultivar as relações 
com os clientes. 

 

• Cria um clima de confiança e de 
promoção das relações 
interpessoais nas áreas em que 
participa. 

 

• Compreende os sentimentos, 
preocupações e 
comportamentos mais 
profundos do cliente. 
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INSTRUMENTO: CHECK IN/CHECK OUT 
 
 

Instrumento de Check-in:  
Sentados em círculo, os participantes escutam e respondem à pergunta “COMO É QUE NOS 

SENTIMOS NO PRINCÍPIO DA SESSÃO?” É uma abertura do espaço. Facilita a participação e o 

uso dum espaço partilhado. Centra-nos no objetivo e no presente. Assegura que estamos 

concentrados. É um diálogo emocional. Falamos sobre a autenticidade e a responsabilidade do 

que dizemos e do impacto que isso pode ter. Portanto, promovemos o respeito e a escuta 

ativa mútua e a atenção às necessidades de cada um. Permite que todos se centrem nos 

objetivos individuais e de grupo. 

 

Instrumento de Check-out:  
Sentados em círculo, os participantes escutam e respondem à pergunta “COMO É QUE 

ENCERRAMOS A SESSÃO” O QUE É QUE APRENDI QUE POSSA LEVAR COMIGO? Trata-se do 

encerramento do espaço. Centra-se no objetivo que nos trouxe aqui e no que alcançámos. 

Trata-se dum diálogo emocional, não duma avaliação.   

 
 

INSTRUMENTO: “A FOLHA MÁGICA” 
 
Instruções: 

• O facilitador mostra ao (A) o que este deverá dizer ao (B) para fazer com uma folha (1): 
Cortar o papel em quatro tiras (2) e colocar os pedaços de papel da seguinte forma (3). 

• (A) e (B) deverão estar sentados de costas voltadas e sem contacto visual. 
• (A) está a dar instruções verbais enquanto (B) está a executá-las. 
• (B) limita-se a ouvir e executar. Não pode falar, só pode responder às perguntas de (A) 

com SIM ou NÃO. 
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INSTRUMENTO: TABELA PESSOAL DE PONTOS FORTES E ÁREAS A 
MELHORAR 

Principais pontos fortes pessoais identificados na autoavaliação inicial. 
 
 
 
 
Que aspetos posso melhorar? 
 
 
 
 

As minhas metas pessoais são… 
 
 
 

 

INSTRUMENTO: APRENDIZAGEM NAS TROCAS COMUNICACIONAIS 

Indique, na tabela, os fatores que contribuíram ou prejudicaram o exercício de qualquer um 
dos dois papéis (pessoa orientadora ou pessoa orientada) na troca comunicacional: 
Emoções que emergem na experiência, confiança e desconfiança, perceção das necessidades e 
preferências, complementaridade e confrontação de funções, cumplicidade na interação, 
atitudes de domínio ou conciliação, estilos de apoio, etc. 

 

 Guia Pessoa guiada 

O
 q

u
e

 é
 q

u
e

 
fu

n
ci

o
n

o
u

? 

  

O
 q

u
e

 é
 q

u
e

 n
ão
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n
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o
n

o
u

? 
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INSTRUMENTO: PERGUNTAS PARA ESTIMULAR UMA CONVERSA DE 

APRENDIZAGEM  

(destinado ao facilitador pessoal durante as interações pessoais – Passo 3) 

 

META  
Gerar o 
contexto. 
Definir o 
objetivo a 
alcançar 

PERGUNTAS PARA DEFINIR A META: O QUE É QUE QUER E 
POR QUE RAZÃO? 
O que é que quer exatamente? Consegue ser mais preciso a 
descrever o seu objetivo? 
Qual é o problema que quer resolver? Qual é a meta que 
quer alcançar? O que é que quer alterar nesta situação? O 
que é que mais se passou que possa ser do seu interesse? 
Como é que vai saber o que conseguiu atingir? Até que 
ponto consegue controlar este objetivo? 
Em que medida é que ele depende de si? 

REALIDADE 
Analisar a 
situação atual 

PERGUNTAS PARA EXPLORAR A REALIDADE E ANALISAR O 
PONTO DE PARTIDA: EM QUE PONTO ESTÁ? DO QUE É 
QUE PRECISA?  
Consegue explicar a situação atual mais detalhadamente? O 
que é que se passa consigo neste momento? Pode explicar-
me um pouco melhor esta situação? De que forma é que o 
problema se manifesta?  
Qual é a sua principal preocupação em relação a esta 
situação? O que é que o impede de concretizar mais coisas? 
O que é que está a sentir? O que é que está a funcionar 
bem neste momento? O que é que fez para obter este 
resultado? Que recursos é que está a usar?  

OPÇÕES 
OBSTÁCULOS 
Avaliar as 
alternativas 
possíveis 

PERGUNTAS SOBRE OPÇÕES: O QUE É QUE PODE FAZER? 
Na sua opinião, quais são as alternativas para se aproximar 
mais da sua meta? 
De que outra forma é que poderia abordar esta meta? 
Pense bem em todas as alternativas. Que mais é que 
poderia fazer? 
E se tivesse mais tempo, o que é que faria? O que é que 
faria se tivesse a certeza de alcançar a sua meta? Quais são 
os prós e os contras de cada ação? Que obstáculos vê no 
seu caminho? 
O que é que daria melhor resultado? Com qual destas 
opções prefere começar? Que obstáculos é que precisa de 
superar? Quais são os seus obstáculos internos? De que 
recursos precisa? 
O que ainda não experimentou fazer? Se pudesse 
recomeçar, o que é que mudaria? 

VONTADE 
Determinar o 
que vai ser 
feito, quando e 
como (atitude). 
Encerramento 
da sessão 

PERGUNTAS PARA AÇÃO E COMPROMISSO: O QUÊ? 
QUANDO? ONDE? 
O que é que vai fazer? Qual é que vai ser a sua abordagem? 
De que atitude e emoção precisa para começar? 
Onde é que é que vai executar o seu plano de ação? Qual é 
que vai ser a data exata de início?  
Como é que vai avaliar a execução do plano? 
De que tipo de apoio precisa, e de quem?  
Qual é o seu grau de compromisso com o que quer fazer? 

 



2017-1-AT01-KA204-035102 
Formação para Profissionais de Apoio  

 

55 

INSTRUMENTO: DIA BOM/DIA MAU 

 

Objetivos:  
Ajuda a pôr em prática estratégias eficazes de comunicação (de acordo com as ideias-chave e 
as evidências comportamentais). 
Explora o que faz com que um dia seja bom ou mau.  
Garante que a pessoa e quem lhe presta apoio são capazes de fazer alterações que se 
traduzam num maior número de dias bons. Ajuda-nos a explorar o que a informação 
capturada reflete acerca do que é importante para alguém e qual será a melhor forma de o 
apoiar a partir da sua perspetiva. 
 
Contributo dado por este instrumento centrado na pessoa:  

 Ajuda os profissionais a manterem uma comunicação eficaz e produtiva com o cliente. 

 Dá informação acerca do cliente. 

 Permite-nos ver o que deve estar presente ou ausente na vida de alguém. 

 Dá informação a alguém que não conheça bem a pessoa em causa. 

 Dá-nos ideias para garantirmos que existam muitos bons momentos e boas 
experiências que levantem o ânimo duma pessoa todos os dias. 

  

Dia Bom Dia Mau 
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INSTRUMENTO: MAPA EM GRUPO DAS APRENDIZAGENS E 

DESCOBERTAS 

Anote o que aprendeu e descobriu durante este módulo. Partilhe as suas reflexões com o 
grupo. 

Para preparar um mapa em grupo, poderá usar um quadro, um placard ou uma folha grande 
de papel, para reunir tudo o que foi aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem 

Descoberta 

Conceito 
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MATRIZ DA COMPETÊNCIA 2 
 

COMPETÊNCIA 2 DEFINIÇÃO 
ORIENTAÇÃO PARA O 

CLIENTE 
Mostra interesse, proatividade e disposição para compreender e atender às necessidades e expetativas do cliente. 

 

CONTEÚDO DE 
REFERÊNCIA 

GRAU DE DESENVOLVIMENTO 
NÍVEL 1: 

Está consciente da situação e antecipa os 
problemas e as soluções 

NÍVEL 2: 
Melhora 

NÍVEL 3: 
Aconselha 

Está ciente da importância de se garantir 
que os clientes estejam satisfeitos, conhece 
as suas expetativas e/ou necessidades, e 

é proativo na prestação de apoio, 

desenvolvendo uma atitude de envolvimento 
pessoal.  

… também dá a melhor resposta 
possível para acrescentar valor ao 

serviço, o que se traduz num benefício 

superior ao inicialmente procurado. 

… além disso, estabelece relações com perspetivas de 
longo prazo, antecipando e prevenindo problemas e 

soluções, agindo como conselheiro, oferecendo e 
transmitindo os seus conhecimentos e fazendo 

recomendações. 

EVIDÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS 

•  Está ciente do impacto que a 
qualidade do seu trabalho tem na 
satisfação dos clientes. 
 

• Quando confrontado com problemas 
de insatisfação dos clientes e com a 
atenção do cliente, é proativo e 
responsável na respetiva área. 

 

• Ajuda o cliente a descobrir 
necessidades futuras que estejam 
ocultas e não se revelem de forma 
explícita. 

 

• Assume compromissos com os 
clientes e identifica, em conjunto 
com estes, a forma esses 
compromissos afetam o seu 
trabalho. 

 

•  Age de acordo com os 
compromissos acordados com os 
clientes (qualidade, tempos de 
espera, requisitos de atenção, etc.) 
que afetem a sua área de atividade. 

•  Trabalha em equipa para 
investigar os objetivos e 
expetativas do cliente. 
 

• Preocupa-se em conhecer a 
satisfação do cliente. 

 

• Dá prioridade aos pedidos do 
cliente, aceitando-os ou 
transferindo-os devidamente 
para a organização. 

 

• Promove espaços partilhados 
com o cliente para a análise e 
resolução dos problemas ou 
dificuldades. 

 

• Participa ativamente em 
equipas ou reuniões para 
resolver os problemas 
levantados pelo cliente, 
propondo ações que gerem 
valor. 

•  Tem conhecimento aprofundado dos problemas e 
das idiossincrasias do cliente e antecipa as 
necessidades deste, com visão a médio e longo 
prazos. 

 

•   Trabalha internamente com outras áreas da 
organização, identificando necessidades futuras ou 
oportunidades não detetadas inicialmente. 

 

• Identifica necessidades futuras de serviços 
não detetadas inicialmente, para ajudar a cumprir 
as expetativas do cliente. 

 

•   Age como ponto de referência e aconselha o 
cliente na procura de soluções: Sugere 
recomendações, propõe alternativas, avalia-as, 
demonstra as vantagens ou problemas de cada uma 
delas, etc. 

 

•   Promove a criação de redes de relações 
eficazes com o cliente, procurando interlocutores 
e propondo e mantendo canais de comunicação e 
desenvolvimento conjunto com o cliente. 
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INSTRUMENTO: “O SUPOSTO LOBO MAU” 
 
Leia o seguinte texto   

A floresta era a minha casa. Eu vivia lá e gostava muito disso. Eu tentava mantê-la limpa e 

arrumada. Mas… 

Num dia de sol, quando eu estava apanhar o lixo deixado por uns excursionistas, ouvi passos. 

Escondi-me atrás duma árvore e vi uma rapariga que vinha vestida duma maneira muito 

esquisita, toda de vermelho e com a cabeça coberta, como se não quisesse ser vista. É óbvio 

que comecei logo a investigar. Perguntei-lhe quem era, para onde ia, donde vinha, etc. 

Ela disse-me, enquanto cantava e dançava, que ia a casa da avó com uma cesta para o almoço. 

Eu pensei que ela era pessoa honesta, mas ela estava na MINHA floresta e parecia mesmo 

suspeita vestida com aquelas roupas estranhas. Portanto, decidi dar-lhe uma lição e mostrar-

lhe como pode ser perigoso entrar na floresta sem dizer nada antes e vestida daquela maneira 

esquisita. Deixei-a seguir o seu caminho, mas corri para a casa da avó.  

Quando cheguei vi uma velhinha simpática e explique-lhe o problema, e ela concordou que a 

neta precisava duma lição. A velhinha aceitou ficar escondida até eu chamar por ela e 

escondeu-se debaixo da cama. 

Quando a rapariga chegou, convidei-a a entrar no quarto onde eu estava deitado, vestido com 

a roupa da avó. A rapariga entrou a corar e disse qualquer coisa malcriada acerca das minhas 

orelhas. Eu já tinha sido insultado antes, por isso tentei ser simpático e disse-lhe que as minhas 

orelhas grandes eram para a ouvir melhor. Eu simpatizei com a rapariga e tentei prestar-lhe 

atenção, mas ela fez outro comentário insultuoso sobre os meus olhos esbugalhados. 

Naturalmente, comecei a sentir-me mal; a rapariga tinha boa aparência, mas era muito 

antipática. No entanto, adotei a política de dar a outra face e disse-lhe que os meus olhos 

eram para a ver melhor. O insulto seguinte dela deixou-me realmente zangado. Sempre tive 

problemas com os meus dentes grandes, mas aquela rapariga fez um comentário muito 

desagradável. Eu sei que me devia ter controlado, mas saltei para fora da cama e rosnei para 

ela, mostrando-lhe os meus dentes, e disse-lhe que eram para a comer melhor. 

Falando a sério, nenhum lobo consegue comer uma rapariga. Toda a gente sabe isso, mas 

aquela rapariga começou a correr pelo quarto aos gritos e eu também comecei a correr atrás 

dela para a acalmar. Como tinha os óculos da avó dela postos, tirei-os, mas foi pior, porque de 

repente a porta abriu-se e apareceu um lenhador com um grande machado. Olhei para ele e 

percebi que estava em perigo, por isso saltei pela janela e fugi. 

Gostava de poder dizer que a história acabou assim, mas, infelizmente, não foi o caso, porque 

a avó nunca contou a minha versão da história e não demorou muito até se começar a dizer 

que eu era um lobo mau. Toda a gente começou a evitar-me. Não sei o que é feito daquela 

rapariga antipática vestida duma maneira esquisita, mas, desde então, nunca mais fui capaz de 

ser feliz… 
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INSTRUMENTO: INSTRUMENTO DAS BOAS PRÁTICAS 

 

 

O quê? 
Escolha o instrumento que 
pretende usar  
 

Instrumentos passíveis de serem implementados 
incluídos no passo 5 de cada módulo: 

 Dia Bom/Dia Mau. Competência 1. 

 Quadro de Comunicação. Competência 2. 

 Círculo de relações. Competência 3. 

 Identificador de oportunidades de 
participação e contributo. Competência 3. 

Para obter mais informações: 
Progresso dos prestadores de serviços. Verificar o 
seu progresso na utilização de práticas centradas na 
pessoa. Recursos 54 a 57. 

Porquê? 
Definir a intenção do processo 

Para quem? 
Compreender as necessidades da 
pessoa a que o processo se destina 
 

Especificamente, de que forma é que este 
instrumento nos pode ajudar? Com base na sua 
experiência, em que situações é que poderá ser útil? 
E em que situações será inútil? 
Na sua opinião, que utilidade poderá ter para a 
outra pessoa? De que forma é que poderá ajudar a 
outra pessoa? 

Com quem? 
Identificar as diferentes pessoas 
envolvidas 

Com o quê? 

Quem é que iria participar na utilização deste 
instrumento? 
Para que é que pode ser utilizado e com que 
contributo? 
Precisamos de mais alguma coisa? Quais são os 
“elementos” importantes? 

Quando/Resultado 
Identificar a altura certa e o 
resultado 
 

Qual seria a melhor altura para o utilizar? Que 
fatores podem influenciar este instrumento? O que 
é que funciona ou não funciona? 
Que variantes poderiam existir se o tornássemos 
mais participativo? 

 

Instruções: 

Cada participante escolhe um de 4 instrumentos possíveis. Formam-se os pares. 

Cada participante utiliza o instrumento escolhido com o seu parceiro. 

Os participantes deverão refletir sobre a experiência de acordo com as perguntas colocadas na 

tabela anterior (O Quê, Para Quê, Para Quem, etc.). 
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INSTRUMENTO: QUADRO DE COMUNICAÇÃO 

 

Objetivos: Um breve resumo da forma como alguém comunica. Este resumo é importante 
sempre que as ações da pessoa comunicarem mais claramente do que aquilo que ela disser. 
 
Contributo dado por este instrumento centrado na pessoa: Ajuda-nos a concentrarmo-nos na 
comunicação das pessoas, quer elas usem palavras para falar ou não. Transmite informações 
claras acerca da forma de reagir à forma como a pessoa comunica. 
 

  

Quando 
isto 

acontece 

Nesta altura  
Achamos que 

significa  

Precisamos de 

fazer isto  

Queremos 

dizer 

Para fazer isto 
Ajudados/apoiados 

por  
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MATRIZ DA COMPETÊNCIA 3 
 

COMPETÊNCIA 3 DEFINIÇÃO 

PLANEAMENTO E GESTÃO 

DA INCLUSÃO SOCIAL 
Capacidade de conhecer e analisar as opções de inclusão social no ambiente em causa; promover novas oportunidades e criar 

alternativas de forma proativa e em colaboração com outros agentes do ambiente em causa; estabelecer metas, fases e prioridades de forma 
eficiente e eficaz, otimizando os recursos, antecipando as dificuldades e resistências e coordenando as ações com a restante 

organização.  
 

CONTEÚDO 
DE 

REFERÊNCI
A 

GRAU DE DESENVOLVIMENTO 
NÍVEL 1: Está familiarizado com o ambiente, 

analisando-o e ajudando na integração dos clientes 

NÍVEL 2: Contribui de forma proativa 
para gerar novas oportunidades de 

inclusão na comunidade 

NÍVEL 3: Estabelece alianças estáveis 
com agentes do ambiente; é considerado 

como pessoa de referência 

Explora o ambiente para conhecer as opções de 
inclusão social e de participação na comunidade; 

coordena as opções de acordo com os interesses, 
necessidades, decisões e desejos dos clientes; dá o apoio 

necessário à concretização das atividades 

… e também promove novas opções de 
inclusão e participação na comunidade de 
forma criativa e inovadora em colaboração 

com os clientes. 

… procura estabelecer alianças estáveis e 
eficazes com outros agentes do 
ambiente, considerando-os apoios 

naturais às suas funções, e sensibilizando o 
ambiente para a promoção colaborativa de 

espaços de inclusão. 

EVIDÊNCIA
S 

COMPORTA
MENTAIS 

 Identifica oportunidades para a realização de 
atividades na comunidade, planeando as ações com 
eficácia, respondendo aos requisitos, identificando os 
recursos e organizando os apoios. 

 Coordena as opções de participação na comunidade 
com os clientes e apoia a criação de planos pessoais 
baseados nos interesses, necessidades, desejos e 
decisões pessoais. 

 Ajuda os clientes a tomarem decisões, a planearem e 
executarem atividades, e a avaliarem a satisfação e 
adequação das atividades. 

 Identifica e procura sinergias entre planos de 
inclusão e de participação nas comunidades de 
diferentes clientes, para promover a eficiência na 
gestão dos recursos de apoio. 

 Tem círculos de apoio próximos (família, amigos 
pessoais) para promover a participação do cliente no 
ambiente. 

 Dá apoio à melhoria das competências pessoais 
dos clientes, a fim de facilitar a respetiva inclusão 
social. 

 Identifica novas oportunidades de 
participação criativa e inovadora da 
comunidade. 

 Tira partido das capacidades e dos 
interesses mais criativos e divergentes 
para explorar novas formas de participação 
na comunidade. 

 Ajuda os clientes a representarem papéis 
ativos e valorizados na sociedade, 
valorizando as respetivas contribuições 
para a comunidade na qual se inserem. 

 Avalia a viabilidade de novas propostas 
de participação na comunidade, em termos 
de adaptação a interesses pessoais, 
disponibilidade dos recursos, alinhamento 
dos objetivos, etc. 

 Adota uma nova perspetiva sobre as 
possibilidades de participação na 
comunidade, baseando-se na abertura, 
confiança, criatividade e cumplicidade. 

 Integra a acessibilidade cognitiva como 
instrumento que facilite a criação de novas 
oportunidades de participação na 
comunidade. 

 Envolve outras pessoas da comunidade 
na exploração de novas opções de 
participação (outros profissionais, 
vizinhos, líderes comunitários, 
voluntários, líderes pedagógicos, etc.). 

 Contribui para as outras pessoas, 
avaliando positivamente a possibilidade 
de interagir com as pessoas com 
deficiência. 

 Consolida alianças com os agentes 
comunitários para a participação dos 
clientes na vida comunitária. 

 Procura e promove alianças com apoios 
naturais na comunidade. 

 Sensibiliza os elementos do círculo de 
relações do cliente para a problemática 
dos direitos das pessoas com 
deficiência. 

 É o mediador entre os clientes e os 
agentes e apoios naturais do ambiente. 

 É uma referência para os outros 
agentes da comunidade na promoção da 
participação ativa e valiosa dos clientes. 
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INSTRUMENTO: MAPA DE OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO 

1. Pense no seu ambiente (comunidade, cidade, freguesia, etc.). Abra-se a todo o 
potencial de recursos que vê nesse ambiente. Todas as ideias são válidas. 
Investigue outros recursos em que não tenha pensado ou que não lhe tenham 
ocorrido.  

Cada recurso (espaço, atividade, etc.) é uma oportunidade potencial. Ordene estas 
“oportunidades de inclusão” por tipos de atividade, proximidade, etc. Escolha os 
critérios que mais se adequem a si.  

2. Partilhe as suas “descobertas” com o resto do grupo (oportunidades de inclusão). 
 

Esta tabela poderá ajudá-lo a organizar estas informações. 

Oportunidades de inclusão  

Conhecidas Potenciais 
Originais e Inovadoras 
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INSTRUMENTO: CÍRCULOS DE RELAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
Identificação das pessoas importantes na vida duma pessoa. 
 
Contributo dado por este instrumento centrado na pessoa:  

 Identifica quem é mais importante para a pessoa em causa. 

 Observa se existem problemas importantes nas relações existentes. 

 Ajuda a identificar os interlocutores aquando da recolha de informações. 

 Identifica as relações que podem ser reforçadas ou apoiadas. 
 

  

Profissionais 

de Saúde 

Família 

Pessoas que 

me apoiam 

Amigos 
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INSTRUMENTO: IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

E CONTRIBUTO PARA A COMUNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
 
Encorajar o pensamento criativo sobre as atividades e a forma de as usar como oportunidades 
de participação e contributo. 
Identificar atividades nas quais a pessoa já esteja, ou queira estar, envolvida. 
 
Contributo dado por este instrumento centrado na pessoa:  
 
Promove a inclusão e conduz a uma vivência plena, com execução de tarefas interessantes e 
contribuindo como membro de pleno direito da comunidade. 
 

Presença para 
contribuição 

Atividade 
Estar 

presente 

Ter presença Participar 
ativamente 

Oportunidade 
de criar 
ligações 

Oport
unida
de de 
contri
buir 
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MATRIZ DA COMPETÊNCIA 4 
 

COMPETÊNCIA 4 DEFINIÇÃO 

COMPROMISSO ÉTICO 
Capacidade de agir concentrando-se nos direitos dos clientes, nos valores do modelo COESI e nos princípios éticos 

fundamentais de atenção aos clientes. 
 

CONTEÚDO DE 
REFERÊNCIA 

GRAU DE DESENVOLVIMENTO 
NÍVEL 1: Conhece e subscreve os 

direitos, princípios éticos e valores dos 
clientes 

NÍVEL 2: Integra e questiona as suas 
próprias ações 

NÍVEL 3: É um ponto de referência 
e dá orientação 

Conhece os direitos dos clientes, está ciente 
dos princípios éticos que deverão governar as 
suas ações e subscreve os valores do COESI 

… além disso, apoia os valores do COESI, 

demonstrando-os no seu comportamento 
profissional, promove ativamente os direitos dos 
clientes e executa as suas tarefas com base em 
princípios éticos. 

… também transmite os valores do 

COESI ao ambiente em que está inserido 
e dá orientações éticas em situações de 
conflito com os direitos do cliente, 
tentando sempre dar a resposta mais 
adequada a cada circunstância. 

EVIDÊNCIAS 
COMPORTAMENTAIS 

• Conhece os direitos dos clientes e garante 
que esses direitos são conhecidos por todas 
as partes interessadas. 
 

• Trata os clientes com respeito, dignidade 
e igualdade. 

 

• É uma pessoa fiável, positiva e acessível 
aos clientes. 

 

• Transmite segurança aos clientes no 
respetivo processo de participação na 
comunidade, confiando nas suas 
possibilidades. 

 

• Conhece e aceita os valores do COESI 
(capacitação, inclusão, participação dos 
clientes). 

• Questiona as suas próprias ações com base nos 
direitos e deveres dos clientes. 
 

• Executa as suas tarefas tendo em mente os 
valores do modelo COESI. 

 
• Assume uma margem razoável de incerteza 

para a autodeterminação e capacitação dos 
clientes. 

 
• Conhece os princípios éticos da não 

maleficência, justiça e beneficência. 
 
• É capaz de identificar possíveis conflitos 

morais com base em princípios éticos e, 
portanto, é capaz de fazer com que os clientes 
estejam disponíveis para serem orientados. 

• Em ambientes comunitários, 
promove e torna as pessoas 
conscientes dos direitos dos 
clientes. 

 
• Age como um ponto de referência 

interno e transmissor dos valores do 
COESI. 

 
• Avalia as consequências das possíveis 

ações e adota a opção mais 
vantajosa para o cliente. 

 
• Identifica os problemas e orienta os 

demais. 
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INSTRUMENTO: DECÁLOGO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 

 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
 
 

6  
 
 

7  
 
 

8  
 
 

9  
 
 

10  
 
 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Cada grupo reflete sobre um dos artigos e elabora um decálogo com as ideias principais. 

Grupo 1. Art.º 19. Ser parte da comunidade. Os países deverão garantir que as pessoas com 

deficiência têm as mesmas escolhas que o resto da população acerca da forma como vivem e 

participam nas suas comunidades. Por exemplo: as pessoas com deficiência podem escolher 

onde vivem, com quem vivem, etc. 

Grupo 2. Art.º 21. Acesso à informação. Os países deverão garantir que as pessoas com 

deficiência têm direito a encontrar e distribuir informações, e a dizer o que querem, tal como 

toda a gente. Isto inclui, por exemplo, informações de leitura fácil. 

Grupo 3. Art.º 30. Desporto e lazer. As pessoas com deficiência têm direito a participar nas 

atividades de desporto e lazer, tal como toda a gente. Por exemplo: os lugares onde se 

realizam atividades desportivas ou de lazer estão acessíveis. 
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INSTRUMENTO: ENQUADRAMENTO EM ESTRELA DA INCLUSÃO SOCIAL 

POR J. O’BRIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já sabe quais são os 5 parâmetros. Agora, esses parâmetros são os cinco objetivos principais. 

As organizações que prestam serviços dão apoio às experiências valorizadas e criam 

comunidades saudáveis quando encorajam os seus profissionais a juntarem, de forma 

deliberada, as pessoas a quem dão assistência na cocriação de melhores formas de promover: 

 PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE: ajudar as pessoas a criar e manter ligações, 

amizades e relações. 

 PAPÉIS SOCIAIS VALORIZADOS: ajudar as pessoas a expressar a sua maior razão de ser 

intervindo naquilo que lhes diga respeito. 

 PRESENÇA NA COMUNIDADE: ajudar as pessoas a participar da melhor forma nas 

atividades comunitárias comuns. 

 COMPETÊNCIA: ajudar as pessoas a descobrir e desenvolver os seus dons e 

capacidades. 

 AUTONOMIA: ajudar as pessoas a descobrir e utilizar a sua voz para exercerem um 

controlo real sobre as suas vidas. 

INSTRUMENTO: TABELA DE POSSIBILIDADES DE AÇÃO 

7. – Ser 
respeitado 

10. – Escolha 

1 10 

9 

8 

7 

6 

5 parâmetros 

5 Objetivos 

2 

3 

4 

5 

6. – Pertença 

 

8. – Partilhar os Mesmos 

Lugares 

9. – Contributos 

1. – Participação na 

Comunidade 

2. – Papéis sociais 

valorizados 

4. – 

Competência 

5. – 

Autonomia 

3. – Presença 

na comunidade 

 



 

68 

O que é que posso fazer 
sozinho? 

O que é que posso fazer com 
apoio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTO: EXERCÍCIO EM GRUPO: “O ANTÍDOTO” 
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Texto do voluntário (A) 

Afinal, e tal como muitos previam, houve uma catástrofe nuclear. Chegámos ao temido “Dia 

seguinte”. Todos os alimentos estão contaminados, as cidades foram destruídas, a ordem 

estabelecida está em ruínas. Você e a sua família foram salvos, mas, infelizmente, o seu filho 

corre perigo de vida. 

O único antídoto que o pode salvar é esta laranja à sua frente. 

É urgente salvar-lhe a vida. Vai precisar de todo o antídoto que puder extrair da casca da 

laranja, e apenas metade do antídoto não terá qualquer efeito. Você não é a única pessoa que 

veio aqui à procura da laranja. Terá de usar todas as suas competências comunicacionais para 

salvar o seu filho. 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

Texto do voluntário (B) 

Afinal, e tal como muitos previam, houve uma catástrofe nuclear. Chegámos ao temido “Dia 

seguinte”. Todos os alimentos estão contaminados, as cidades foram destruídas, a ordem 

estabelecida está em ruínas. Você e a sua família foram salvos, mas, infelizmente, o seu 

parceiro corre perigo de vida. 

O único antídoto que o pode salvar é esta laranja à sua frente. 

É urgente salvar-lhe a vida. Vai precisar de todo o antídoto que puder extrair da polpa da 

laranja, e apenas metade do antídoto não terá qualquer efeito. Você não é a única pessoa que 

veio aqui à procura da laranja. Terá de usar todas as suas competências comunicacionais para 

salvar o seu parceiro. 
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