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Guia do formador STEER para youth workers

Um conjunto de ferramentas para formar
youth workers. Estas ferramentas ajudá-lo-ão
a conceber uma aprendizagem eficaz para os
jovens.
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Com o apoio do Programa Erasmus+ da União Europeia.

Innovade Ltd (Chipre), Four Elements (Grécia), Catro (Bulgária), Centro per Sviluppo Creativo
Danilo Dolci (Itália), Fundação da Juventude (Portugal), Razvojni Center Srca Slovenije
(Eslovénia).

Desenvolvido por Four Elements no âmbito do modelo do projeto STEER.
Por favor, cite esta publicação como: Projeto STEER, 2016, Apoiar a Transição do Ensino para o Trabalho de Jovens em Risco: um guia do Formador, Four Elements, programa Erasmus+

Aviso legal
O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui endosso
dos conteúdos, que refletem as opiniões dos seus autores, e a Comissão não poderá ser
responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.
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INT RO D UÇÃ O

Não necessita de uma licenciatura em Ensino para criar cursos de
formação excelentes para youth workers.
COMO CHEGAR AOS
JOVENS FORNANDOS

 Você quer criar uma
ligação com o seu público
jovem.
 Certifique-se de que a sua
formação é:
 Imediata
 Útil

Siga este guia e poderá desenvolver formações que tragam ótimos resultados.
O que há de diferente em ensinar jovens?
É importante conhecer o seu público e ter um conhecimento geral
sobre como os jovens aprendem, quais são os desafios e as oportunidades e o que lhes é útil e eficaz.
Existem cinco fatores-chave que deve considerer quando formar
jovens:
1. O material apresentado deve ter utilidade imediata para os for-

 Relevante

mandos.

 Acolhedora

2. O material apresentado deve ser relevante para as vidas dos

 Apelativa

jovens formandos.

 Respeitadora

3. O ambiente de formação deve ser acolhedor para que todos os

Crie uma ligação com eles!
Use exemplos positivos, anedotas, histórias e tudo o que o
ajude o seu público a interagir.

formandos se sintam seguros em participar.
4. A apresentação da formação deve ser apelativa.
5. A formação deve ser apresentada com respeito, onde os formandos tenham oportunidade de partilhar as suas experiências.

Seguir estes princípios-chave ajudá-lo-á a deter-

JUVENTUDE

minar o que incluir na sua formação e como

vista como...

apresentá-la. Torne a sua formação relevante para o formando ao reconhecer os antecedentes
únicos e a experiência de quem trabalha com
jovens, a sua idade, especificidades e conhecimentos. Para cativar o seu público, use exemplos
ou humor, mostrando a relevância do material.
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pessoas ‘em construção’
protagonistas que, por irem à escola, trabalharem, serem membros de famílias, terem amizades
e fazerem escolhas, fazem parte
do processo social
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VISÃO GERAL DA APRENDIZAGEM DA JUVENTUDE

A.
B.
C.

COMEÇAR
DESENVOLVER CONTEÚDO DE FORMAÇÃO
TRANSMITIR A SUA FORMAÇÃO

COMEÇAR
Existem muitas formas de desenvolver a instrução, e os educadores interrogam-se com
frequência sobre as maneiras mais eficazes. Antes de começar a pensar em desenvolver
a sua instrução, seria melhor responder às seguintes questões: Por que quero ensinar?
O que vou ensinar? O que os alunos querem aprender? Por que querem aprender? Qual
é o objetivo dos resultados de aprendizagem? Ter em conta a sua visão do Ensino será
útil para desenvolver o processo de formação. É vital responder às seguintes questões.

QUEM É O MEU PÚBLICO-ALVO E
QUAIS SÃO AS SUAS NECESSIDADES
DE APRENDIZAGEM?
Como instructor, é da sua responsibilidade saber
quem estará no público e que tipo de formação
terão recebido. Também é útil escrever uma pe-

Perguntas-chave:


destinatários?


Quais são os antecedentes
dos alunos?



quena descrição do seu público-alvo. Pode usar isto
quando divulger informações sobre o seu curso.

Quem são os meus

Quais são as suas
necessidades de formação?



Como é que aprendem?



Por que devem aprender?



Que lacunas devem ser
colmatadas?

Definir o objetivo da formação


Que novas competências é
que os alunos vão adquirir?



Quais são os objetivos de
aprendizagem?



Como manter os participantes
interessados?
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MODELO SMART

Tente pelo menos saber as respostas a estas 3 questões:


• A quem vai ensinar? Obtenha o nome e a identificação dos seus participantes.



• Qual é o background deles? Se conseguir determinar a experiência educacional dos youth workers, isso
ajudá-lo-á a determiner a profundidade da informação
a desenvolver na sua aula.



• Alguns precisarão de mais formação que outros?
Nos casos onde existam diferenças extremas no nível
de competências, talvez seja melhor realizar várias
sessões para os diferentes níveis.

MODELO SMART
Se necessita de um modelo que o
ajude a conceber objetivos de
aprendizagem,
considere
o
Modelo SMART.
S é de Saliente; especifique o que
pretende alcançar.
M é de Mensurável.
A é de Alcançável.

INTENÇÕES DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

R é de Relevante.

Componentes-chave como o público, as necessidades, competências, défices de conhecimento, objetivos e expectativas a alcançar devem
ser tidas em consideração. É importante determinar com antedecência as expectativas dos
youth workers e os resultados de aprendizagem, antes de conceber a formação. As competências e o conhecimento que irão obter
devem ser aplicáveis e colmatar lacunas que
eles tenham. Definir os objetivos de aprendizagem atribui termos concretos ao objetivo da
formação. Estabelece ainda um nível diferente
de interação entre alunos e formadores pois os
participantes reconheceram as vantagens da
formação desde o princípio e podem focar-se
nos resultados da aprendizagem.

T é de Tempo-limite.

Modelo A-B-C-D
Este modelo é frequentemente
usado para construir objetivos
comportamentais.
A é de Auditório. Descreva o público da aprendizagem dentro do
objetivo.
B é de Bom comportamento. Refira o comportamento que espera
ver.
C é de Condição. Descreva as condições em que o comportamento
ocorrerá.
D é de Degrau. A que nível o aluno
será capacitado?
(Fonte: Effective Adult Learning
(2012), Northwestern Center for
Public Health Practice)

COMO DESENVOLVER OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Em vez de desenvolver os seus objetivos de aprendizagem para
formar outros, por que não pedir-lhes para eles próprios o
fazerem? É mais eficaz desenvolver objetivos quando os youth
workers se focam nas competências que lhes faltam ou nas que
os NEETs precisam para lidar com os problemas da transição do
Ensino para o trabalho. Deve pedir aos youth workers para
escreverem os seus objetivos de aprendizagem de uma forma
mais concreta.
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Contexto de participação dos jovens
Iniciativas para jovens

Juventude
& participação

QUE TIPO DE FORMAÇÃO DEVO DESENVOLVER?

A juventude deve apreciar genuinamente as vantagens e os riscos associados à formação, e
os formadores devem ter uma compreensão sólida dos princípios da formação. Se aderir às
seguintes considerações, a formação de jovens tem o potencial para ser uma experiência
agradável e valiosa.
Os participantes devem ter maturidade emocional para aceitar e seguir instruções.
Deve existir supervisão adequada por formadores experientes em formação de jovens, que
apreciem genuinamente o caráter único de cada jovem e compreendam o seu background.
Para desenvolver o material de formação adequado, deve refletir sobre os métodos da
formação: será presencial, online ou ambas?
Para uma formação eficaz, seria melhor usar a modalidade b-learning que combina métodos
de ensino tradicionais com material tecnológico novo, incluindo vídeos, material audiovisual
para captar a atenção dos jovens. Estes também podem ser métodos de formação eficazes,
uma vez que os jovens podem aprender ao experimentar algo ou a desenvolver emoções e
questioná-las.

Capacidades de Pensamento de Ordem Superior
Criar
Avaliar
Analisar
Aplicar
Compreender
Recordar
Capacidades de Pensamento de Ordem Inferior
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MODELO SMART

INSTRUÇÃO DE FORMAÇÃO

Métodos de formação:


Exemplos práticos, interpretação de papéis
e pequenos debates
em grupo



Workshops, exercícios
em grupo e jogos



As capacidades de pensamento de ordem superior tendem a
ser adquiridas mais eficazmente criando, avaliando e analisando conteúdo. Lembre-se que quanto mais complexo o seu material, mais tempo e atividades precisará para os seus alunos,
para que tenham oportunidades suficientes de resolver as
complexidades. No entanto, se estiver perante um grupo maior, pode tornar a aprendizagem mais interativa na mesma.
USO DE MATERIAL DE FORMAÇÃO
O material de formação que envolve escrever, criar exercícios
de aprendizagem que tornem a formação mais interativa. Materiais bem-concebidos e diretos ajudam a encaminhar a sua
formação e reforçam os seus objetivos de aprendizagem e resultados. (Fonte: Adult Effective Learning, ver referência)

Autoestudo

Atividades de grupo:


Jogos



Exercícios em grupo



Tabelas virtuais



Jogos de tabuleiro

MÉTODOS DE FORMAÇÃO
Exemplos práticos, interpretação de papéis e pequenos debates em grupo podem ajudar os jovens alunos a manter-se
focados e tornam as sessões mais interativas. Os jovens alunos
podem também aplicar o conhecimento que têm e as competências recém adquiridas para vivenciarem uma situação particular.

Workshops, exercícios em grupo e jogos podem ajudar a usar
formas criativas para extrair ou desenvolver novo conhecimento
sobre um tópico, para que os participantes neste tipo de ativida
Autoavaliação
de possam vivenciar e manipular a situação e analisá-la mais

Avaliação
tarde. Especialmente em tarefas complexas, o trabalho em equi
E-learning
pa pode ajudar a recolher múltiplas experiências e fornecer feedback de forma interessante e não competitiva. O autoestudo permite ao indivíduo adquirir competências e conhecimento através da autoaprendizagem, orientada por
materiais estruturados. A modalidade e-learning pode ser bastante eficaz no autoestudo e em materiais virtuais online que possam transferir conhecimento de forma agradável e fácil.

Aprendizagem individual:

Dicas para o acompanhamento:


Prepare um esquema do modulo que inclua tópicos básicos a abordar, incorporando os objetivos de aprendizagem e os
resultados a alcançar, tais como conhecimentos, competências, comportamentos, etc.).



Determine as competências que pretende transferir aos youth workers. Estas foram definidas durante o projeto STEER,
mas seria melhor combiner a sua experiência com os resultados da aprendizagem exigidos. Veja a barra lateral para as
competências que devem ser desenvolvidas nas sessões de formação STEER.



Desenvolva o seu material para si e inclua b-learning para orientar sessões eficazes e interativas.



Torne o seu design de formação flexível para ser adaptado a diferentes jovens de acordo com o seu background.
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EXEMPLO:
FOLHA DE INSTRUÇÃO
DO FORMADOR STEER:
UNIDADE 1 - SESSÃO DE FORMAÇÃO:
TRABALHAR COM NEETs
Durante esta unidade, os youth workers vão aprender sobre as necessidades e
obstáculos dos jovens, o seu ambiente social, a sua educação e oportunidades
para os motivar. Esta unidade irá fornecer informação geral e identificar os grupos
de jovens fora do ensino, do trabalho ou da formação, dando detalhes específicos
dos desafios que enfrentam e possíveis soluções. Os youth learners irão explorar
características específicas dos NEETs e como encarar o seu papel quando trabalharem com eles.

OBJETIVOS DO FORMADOR



Ajude os alunos a compreender as

necessidades dos NEETs assim como o seu background social


Prepare os alunos para trabalharem com NEETs e entenderem os desafios
que eles enfrentam



Ajude-os a descobrir formas de motivar os NEETs a reingressar no ensino
Objetivos de aprendizagem:
Os alunos serão capazes de:
-Reconhecer diferenças entre os NEETs
-Compreender falsos juízos de valor que fizeram sobre o background de outras

pessoas
-Identificar ferramentas e métodos para motivar os NEETs
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T R A NSMISSÃ O DO
MATE RI AL DE FOR MA ÇÃ O

Como manter os meus alunos focados?
As pessoas lembram-se mais quando se
usam exemplos práticos do que quando tentam absorver informação escrita. A quantidade de informação que memorizamos tem
proporção direta à quantidade de envolvimento que tivemos na aprendizagem.
De acordo com a Pirâmide da Aprendizagem, lembramo-nos apenas de 10% do que
lemos. Por oposição, a nossa memória aumenta quando ouvimos ou vemos algo juntos — como ver um filme ou visitor uma exposição. Lembramo-nos de cerca de 90% do que
dizemos e fazemos, como praticar o que aprendemos. É importante lembrar isto quando tentar dinamizar uma formação com jovens.
MÉTODOS DE DINAMIZAÇÃO QUE PODEM SER USADOS:
Método de dinamização

Descrição

Vantagens

Desvantagens

Ensino presencial

Aprendizagem formal
tradicional

É uma atividade de escuta unilateral que depende em grande
parte do formador

E-learning

Aprendizagem online,
à distância

Eficaz para grande número
de alunos, ajuda a criar laços fortes entre os próprios
alunos e entre alunos e formadores
Ensino flexível e material de
acesso fácil

Aprendizagem com base
na experiência

Conhecimento transferido pela própria
experiência

Pode estimular o pensamento e aplicar conhecimento prático

Difficuldade em aplicar este
método a todos os casos e
alunos

B-learning

Um híbrido de ensino
presencial e de elearning

Combina diferentes métodos de dinamização

Alunos específicos podem ter
dificuldade em acompanhar a
formação

Ensino informal

Associado a competências ou programas de certificação

Ensino estruturado que
procura fornecer competências específicas

Pode não conduzir a uma certificação reconhecida

Ausência de interação pessoal,
atividades que levam tempo,
problemas de acessibilidade
para jovens com deficiências

(Contém elementos do manual ASTD para profissionais de Ensino no local de trabalho, 2008)
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COMPETÊNCIAS DO FORMADOR

COMPETÊNCIAS

ATITUDES/VALORES



Pensamento crítico



Sensível



Sentido de humor



Sentido de ética



Flexibilidade



Motivado



Criatividade



Centrado no aluno



Capacidade para dar e



Coerente

receber feedback



Pragmático



Visão analítica



Discreto / Igualitário



Competências interpessoais



Mente aberta



Capacidade de networking



Paciente



Competências de



Refletivo

comunicação / escuta ativa



Criativo



Sensibilidade cultural



Empático



Capacidade de gerir o



Entusiasmado

processo, facilitar, treinar e



Autêntico



Trabalha em equipa



Acessível



Responde às necessidades do

ser gentil


Autorreflexão



Capacidade de fazer balanços



Mediação



Técnicas de formação



Capacidade comunicativa



Sentido artístico

grupo

CONHECIMENTO



Inspirado



Proativo



Não-discriminatório



Respeitador



Credível



Íntegro



Bem informado sobre os jovens



Dá o exemplo



Contextualização do grupo-alvo



Autoconsciente



Conhecimento de debates, dilemas,
argumentos e tendências



Sistema de apoio educacional e social



Background dos participantes



Conhecimento pedagógico



Conhecimento psicológico



Conhecimento sociológico



Realidades locais / estatutos legais
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FE R RA M ENTA S
MO DELO S

&

MODELOS QUE O AJUDARÃO A PLANEAR AS SESSÕES DE
FORMAÇÃO, INCLUINDO PRESENCIAIS E ONLINE

Modelo de
avaliação de
necessidades

Métodos de dinamização da aprendizagem

Material extracurricular

Métodos de
avaliação

Conhecimento
teórico
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MODELO DE AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES

ESTA FICHA DE TRABALHO É ÚTIL PARA O DESENVOLVIMENTO
DE FORMAÇÃO E-LEARNING OU PRESENCIAL.

Tipo de informação
necessária para desenvolver o curso

Que mais se sabe
para além disto?

Resultado desejado:
O que os participantes devem
ser capazes de fazer como resultado da sua formação?
Análise dos alunos:
Quem são os alunos que irá
ensinar?
Contexto de aprendizagem:
Que restrições tem ou que antecipa?
Especialistas em conteúdo:
Que
especialistas
nesse
conteúdo estão disponíveis para ajudar?
Especialistas em formação:
Que
especialistas
em
formação estão disponíveis para dinamizar a formação?
Requisitos logísticos:
Qual o tamanho do seu grupo
de formação? Precisa de
serviços de tradução? Que tipo
de acesso está disponível?
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O que precisa ainda de saber?
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MÉTODOS DE DINAMIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM

ESTE MODELO PODE AJUDÁ-LO A DETERMINAR O TIPO DE
DINAMIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM NECESSÁRIO PARA OS
JOVENS ALUNOS ALCANÇAREM OS RESULTADOS DESEJADOS

Método de
ensino
Exemplos
práticos,
sessões em
grupo, debates
Formação em
sala de aula

Ensino experimental

Amostra de
aplicações

Descrição
Os participantes descobrem pontos de aprendizagem por si próprios. O indivíduo assume papéis para além do seu verdadeiro papel
ou é enquadrado em contextos
diferentes do contexto atual.
O indivíduo adquire competências
e conhecimento através da orientação de um instrutor num contexto de grupo formal, não no local de
trabalho. No caso do Ensino à distância, webinars e webcasts, o indivíduo pode estar no local de trabalho, mas a sessão geralmente
não faz parte das atividades de
trabalho.
O indíviduo ou grupo participa em
sessões de balanço estruturadas
para refletir sobre as experiências
encontradas e retirar conclusões.

Tarefas para o
trabalho em
equipa, jogos,
simulações

O indivíduo precisa de cooperar
atipicamente com a sua equipa e
de agir em muitos casos como no
ambiente real.

Autoestudo

The individual acquires skills and
knowledge through self-learning,
guided by structured materials
ranging from print to electronic
systems.

Um
X

Aprendizagem
com ☐
base em problemas,
psicodramas, sociodramas, role play em grupo,
prática na entrega de
interações sociais.
Seminários, conferênci- ☐
as,
oficinas,
aulas,
demonstrações,
aulas
pela Internet, conferências vídeo e áudio, webinars, webcasts, programas certificados.

Estágio estruturado e ☐
supervisionado,
colocação no campo com
acompanhamento, prática no local de trabalho e
sessões de trabalho, e
contextos de trabalho
supervisionado transitório após uma formação.
Simuladores fisicamente ☐
realistas, ambientes de
realidade virtual, contextos
psicologicamente
realistas, exercícios de
simulação, jogos estruturados, laboratórios virtuais,
centros
de
avaliação.
Instrução diretiva, módu- ☐
los por computador, laboratórios virtuais em
rede, módulos de aprendizagem em CD-ROM/
DVD, explorações em
rede.

(Contém elementos do Effective Adult Learning Toolkit, (2012). Northwest Center for Public Health Practice, School
of Public Health, University of Washington)
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ESTE MODELO IRÁ AJUDÁ-LO A CONCEBER O SEU MATERIAL DE
FORMAÇÃO

Tema

Material

Empreendedorismo

Vídeos, áudio, manuais, etc.

Objetivo
Fornecer uma melhor compreensão sobre as competências de empreendedorismo.

NEETs
Grupos minoritários
População romanichel

CONHECIMENTO TEÓRICO
ESTE MODELO IRÁ AJUDÁ-LO A IDENTIFICAR A TEORIA QUE
GOSTARIA DE APLICAR ÀS SUAS FORMAÇÕES...

Teoria
Construtivismo

Aprendizagem
formativa

Contribuintes
Vygotsky, (1978);
Dewey, Vico, Rorty,
Bruner, Piaget

trans- Mezirow (1991)

15

Exemplos de
aplicação
O aluno não é uma
tábua rasa, mas traz experiências passadas e
fatores culturais para a
situação.
Capacidade de criar novos significados ao longo
do processo.
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PARCERIAS

Coordenação
INNOVADE- Cyprus
www.innovade.eu

Four Elements-Greece
www.4-elements.org

Razvojni Center Srca Slovenije-Slovenia
www.razvoj.si

Fundação da Juventude
www. fjuventude.pt

CATRO Bulgaria Eood-Bulgaria
www. catro.com

Centro per lo Sviluppo Creativo ―Danilo Dolci‖- Italy
www.danilodolci.org
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F I N D

O U T

M O R E

SÍTIO DO PROJETO
WWW. STEERPROJECT.EU
Junte-se a nós:

Facebook.com/STEERprojectEU

Twitter.com/STEER4NEETs
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