Ferramenta de Bolso I
“Jogos de Comunicação e Cooperação para Grupos ”
ENQUADRAMENTO
O Workshop Ferramentas de Bolso I – Jogos de Comunicação e Cooperação para Grupos –
baseia-se na metodologia de educação vivencial, orientando-a para profissionais que
trabalham com crianças, jovens ou adultos e que privilegiam a aprendizagem pela vivência,
procurando nos jogos e dinâmicas de grupo uma forma de otimizar as aprendizagens,
alcançar os objetivos, a coesão e o espírito de grupo.
A educação vivencial é uma metodologia pedagógica em que os educadores/facilitadores
envolvem propositadamente os participantes em vivências diretas e reflexão focada, de
forma a aumentar o conhecimento, desenvolver competências e clarificar valores (Smith,
Roland, Havens e Hoyt, 1992).

OBJETIVOS GERAIS
Pretende-se que os participantes reconheçam a educação vivencial como metodologia
privilegiada para ajudar crianças, jovens ou adultos a desenvolverem competências pessoais
e sociais: planeamento, trabalho de equipa, comunicação, capacidade crítica sobre
experiências e responsabilização. Neste workshop procurar-se-á ainda desenvolver algumas
competências pessoais junto dos participantes, como a confiança e a capacidade
comunicativa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Reconhecer as aplicações da educação vivencial;
2. Identificar as etapas do ciclo da educação vivencial;
3. Aprender a identificar as necessidades do grupo através do uso de dinâmicas;
4. Planear jogos e dinâmicas de acordo com os objetivos, população alvo e recursos;
5. Adequar jogos e dinâmicas às necessidades e dificuldades do grupo;
6. Vivenciar os conteúdos através da participação ativa nas atividades

METODOLOGIA
Ação de caráter teórico-prático, valorizando-se, a participação e, a aplicação das técnicas a
casos reais, através de várias metodologias de intervenção em grupos.

FORMADORES:
Susana Bernardo: Psicóloga; Mestre em Intervenção Psicossocial com crianças, jovens e
famílias; Diretora Técnica da Pressley Ridge*, com elevada experiência na implementação
de programas de promoção de competências de vida com crianças e jovens, usando a
educação vivencial como metodologia preferencial de aprendizagem e mudança.
Pedro Gomes: Psicólogo; Mestre em Terapias Comportamentais e Cognitivas; Doutorando
em Psicologia da Saúde; Responsável pela Academia da Pressley Ridge*, com elevada
experiência no desenvolvimento de programas de formação para a promoção da coesão de
equipa, comunicação, liderança, competências emocionais e relacionais.
*A Pressley Ridge tem uma vasta experiência na utilização da educação vivencial e da
terapia pela aventura no trabalho com grupos vulneráveis. Ao longo das últimas duas
décadas em Portugal, a Pressley Ridge dinamizou várias formações nesta área para
profissionais que trabalham com crianças, jovens e famílias."

DESTINATÁRIOS: Professores, Estudantes, Educadores, Técnicos de Intervenção
Psicossocial ou outros profissionais que trabalham com grupos de crianças, jovens ou
adultos e pessoas em situação de desemprego.

LOCAL: Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval - Almeirim
DATA: 3 de outubro de 2019
HORÁRIO: 10h às 12h30 e das 14h às 17h30
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 27 de setembro
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Prioridade a associados/as da EAPN Portugal, parceiros do CLAS
de Almeirim e pessoas em situação de desemprego // Número de ordem de receção da
inscrição.
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