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Esta ferramenta foi concebida para o projeto
EaSY_Evaluate Soft Skills in Internacional Youth volunteering
2016-2-IT03-KA205-009012

Um projeto de 24 meses financiado pela Agência Nacional Italiana, a Agenzia
Nazionale per I giovani, ao abrigo do programa ERASMUS Plus, Parceria
Estratégica KA2 - Cooperação para a Inovação e Partilha de Boas Práticas.
Coordenado pela FOCSIV, o projeto pretende contribuir para o processo
de reconhecimento de competências decorrentes de experiências de
aprendizagem não-formal na Europa, em particular das competências
transversais ou soft skills decorrentes do Voluntariado Jovem Internacional.
A parceria do projeto é composta pela FOCSIV (IT), pela Fundação Fé e
Cooperação - FEC (PT) e pela The European Guild (FR), organizações com
uma longa experiência de Voluntariado Jovem Internacional, e pela Elidea Psicólogos Associados (IT), especialistas em gestão de Recursos Humanos e
Desenvolvimento e em Consultoria de Gestão.
Para mais informações, visite a plataforma oficial do projeto.
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INTRODUÇÃO
1.1. Porque foi desenvolvido este recurso?
“EaSY - Evaluate Soft Skills in Internacional Youth volunteering”
é um projeto de 24 meses, lançado pela FOCSIV, em colaboração
com as ONG FEC, LA GUILDE e o parceiro científico ELIDEA –
PSICÓLOGOS ASSOCIADOS.
O principal objetivo deste projeto é fomentar a avaliação de
competências transversais decorrentes da aprendizagem não
formal, em particular do voluntariado jovem internacional.
Uma das ferramentas mais importantes do projeto é esta
ferramenta para Animadores Juvenis, para a formação antes da
partida, que antecede uma missão internacional.

1.2. A quem se destina este recurso?
Esta ferramenta foi desenvolvida para Animadores Juvenis que
apoiam voluntários na preparação da experiência de Voluntariado
Internacional. Foi concebida para sessões de formação antes da
partida e pretende ajudar os voluntários a observarem-se a si
6
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próprios e a abrirem as suas mentes sobre
a aquisição de competências durante uma
missão internacional.
Ajudar os voluntários a aprender
como podem observar-se a si próprios
durante o período de voluntariado
e

a

considerar

o

Voluntariado

Internacional como uma experiência
de aprendizagem abrangente (a nível
profissional e pessoal) é um elemento
essencial de orientação ao longo da
missão internacional. As Organizações de
Envio são responsáveis por proporcionar
aos voluntários interpretações que os
ajudem a considerar a experiência de
Voluntariado Internacional como parte do seu
percurso de aprendizagem.

@ Slava Bowman | Unsplash.com

Esta ferramenta é complementar ao Manual de Regresso EaSY,
desenvolvido pelas organizações parceiras para apoiar as sessões
de regresso dos voluntários internacionais e, em conjunto com
o teste online EaSY, compõe o “Processo de reconhecimento e
avaliação EaSY para o voluntariado internacional jovem”.

7
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1.3. Objetivo do recurso
Esta ferramenta pretende ajudar os Animadores Juvenis a
apoiar os voluntários na sua formação antes da partida para a
sua experiência de voluntariado.
Com base na experiência das organizações envolvidas no projeto,
esta ferramenta intuitiva propõe uma orientação e exercícios de
metodologias de aprendizagem não formal para usar durante a
formação dos jovens voluntários.
Os principais objetivos do modelo de formação EaSY são os
seguintes:
•

Proporcionar aos Animadores Juvenis ferramentas
relativas à avaliação de Soft Skills para usar na formação
antes da partida;

•

Ajudar os Animadores Juvenis a apoiar o processo
de autoconsciência do/a voluntário/a sobre as suas
Soft Skills e prepará-lo/a para aproveitar ao máximo a

@ Adolfo Félix | Unsplash.com

experiência no estrangeiro.
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1.4. A dimensão de aprendizagem do Voluntariado
Internacional
Nos últimos anos, o número de jovens a fazer experiências de
Voluntariado Internacional tem aumentado bastante.
Na política de educação, o Voluntariado Internacional é
geralmente visto como fazendo parte da aprendizagem não
formal, reconhecendo-se a importância da educação, da
aprendizagem e da formação que têm lugar fora das instituições
educativas reconhecidas (ou seja, escolas, universidades e
similares).
Constituindo situações estruturadas de aprendizagem, estas
experiências internacionais são amplamente reconhecidas
como muito formativas para os jovens, tanto a nível profissional
como pessoal.
Em particular, a experiência de Voluntariado Internacional
ajuda os voluntários a reforçar as competências que ajudam os
indivíduos a tornar-se membros ativos e produtivos das suas
comunidades. Consequentemente, o número de programas
financiados a nível nacional e europeu que proporcionam
aos jovens a oportunidade de passar um período da sua vida
em atividades de solidariedade no estrangeiro aumentou
tremendamente.
No entanto, os jovens têm muitas dificuldades em ver essas
9
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competências reconhecidas no mercado de trabalho, devido
à falta de conhecimento das ferramentas existentes, de
objetividade e de comparabilidade.
Existe a necessidade de traduzir a linguagem do Voluntariado
Internacional na linguagem empresarial para ver oficialmente
reconhecida a dimensão indiscutível de aprendizagem do

@ Kyle Glenn | Unsplash.com

Voluntariado Internacional.
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2. O PROJETO EASY

Para contribuir para o reconhecimento das Soft Skills desenvolvidas
nas experiências de voluntariado jovem internacional, a FOCSIV, a
FEC e a LA GUILDE, que têm uma longa experiência nessa área, e a
Elidea, associação de psicólogos, cooperaram no presente projeto.
Como parte do projeto, os parceiros desenvolveram um modelo
para avaliar e classificar as Soft Skills que são desenvolvidas através
do voluntariado jovem internacional.

O modelo foi utilizado para criar ferramentas específicas
de formação para Animadores Juvenis: a primeira serve
para fomentar as Soft Skills na preparação para o
Voluntariado Internacional, e a segunda para apoiar e
11
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orientar os jovens voluntários após a sua experiência. Além
disso, foi criada uma plataforma online interativa por jovens
para autoavaliar as suas soft-skills, na qual um teste ajuda os
participantes a classificar as Soft Skills que desenvolveram antes
e no final da experiência.
Graças ao teste de avaliação, os jovens poderão atestar as suas
Soft Skills de uma forma mais objetiva e eficaz, usando um código
europeu partilhado em relação ao voluntariado jovem internacional.
A ferramenta de avaliação online foi concebida para que os
voluntários possam medir as suas Soft Skills através de um
questionário. É fácil de usar e pode ser feita pelos próprios
voluntários.

AUTOAVALIAÇÃO

AUTOAVALIAÇÃO

EASY

PARTIDA

(recomendada)

EASY
REGRESSO

A avaliação tem de ser feita antes da partida dos voluntários e
após o seu regresso.
Este teste possibilita a medição das forças e áreas de melhoria
em termos das soft-skills consideradas.
Os Animadores Juvenis também vão beneficiar das ferramentas
e dos resultados do projeto, profissionalizando o seu papel e
melhorando a sua capacidade de orientar os jovens durante
as suas experiências internacionais (nomeadamente através
12
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da formação antes da partida, da monitorização, da avaliação
final e da orientação profissional). Do mesmo modo, o setor do
Voluntariado Internacional vai adquirir mais competências para
proporcionar experiências altamente formativas aos jovens,
úteis para a sua futura vida profissional.

@ Glenn Carstens-Peters | Unsplash.com

2.1. Explicação do modelo EaSY
O projeto EaSY desenvolveu o modelo EaSY, que é composto
pelas Soft Skills mais significativas desenvolvidas pelos
voluntários durante a sua experiência no estrangeiro.
Os principais estudos europeus sobre as Soft Skills dos
voluntários que fazem missões internacionais foram conduzidos
para compreender melhor os diferentes modelos europeus
de medição das Soft Skills e como é que eles abordam as
experiências dos voluntários.
A partir desta investigação, foram identificadas as principais
7 Soft Skills desenvolvidas pelos voluntários durante a sua
experiência no estrangeiro.
13
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A tabela seguinte contém uma lista das microcompetências que
descrevem cada Soft Skill:
SOFT SKILLS
Comunicação clara

Leitura do contexto e adaptação

Seguimento - capacidade de de
colaborar

Gerir a frustação

Criar e manter boas relações

Coordenar pessoas

MICROCOMPETÊNCIAS
•

Comunicação escrita

•

Comunicação clara

•

Leitura do contexto

•

Adaptabilidade

•

Adaptação da comunicação

•

Colaboração

•

Apoio ao líder

•

Pensamento crítico

•

Flexibilidade mental

•

Tolerância à frustração

•

Controlo emocional

•

Empatia

•

Ouvir

•

Criar relações

•

Mediação

•

Espírito de iniciativa

•

Coordenação de um
pequeno grupo

Organizar e gerir recursos

•

Tratamento da informação

•

Organizar os dados
disponíveis

•

14
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Estas 7 Soft Skills são competências transversais que os
voluntários podem melhorar durante as suas experiências.
Presume-se que tomar consciência das suas Soft Skills dá aos
voluntários mais oportunidades para identifica os seus objetivos
profissionais e aumenta a probabilidade de os alcançar no final
da experiência internacional.

15
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3. A FORMAÇÃO ANTES
DA PARTIDA

A Formação Antes da Partida é muito importante para as pessoas
que vão ser enviadas numa missão internacional.
É amplamente reconhecido que os voluntários internacionais
lidam com desafios culturais, pessoais, profissionais e sociais
durante a missão. Por isso, é essencial garantir que as pessoas
já estão alinhadas com os objetivos do voluntariado e que se
conseguem ajustar ao seu novo ambiente e dar boa resposta
logo desde o início.
Os principais objetivos da formação antes da partida são fazer
com que os jovens se sintam confortáveis com a estadia num
país estrangeiro e evitar, ou pelo menos minimizar, o choque
cultural, permitindo-lhes enfrentar os possíveis obstáculos e
desafios. Ao mesmo tempo, a formação antes da partida deve
proporcionar-lhes conceitos e modelos mentais que possam
ajudar o voluntário a “ler” de forma positiva a experiência,
reconhecendo e desenvolvendo as suas competências e
capacidades.
16
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Uma formação antes da partida bem
orientada reduz a probabilidade de um
regresso precoce e mantém a lógica
do voluntário com o enfoque correto
(para missões de voluntariado ao
serviço das comunidades que os
recebem e não para férias).
A formação antes da partida
pretende

proporcionar

aos

voluntários

um

conjunto

de

contributos

e

elementos

a

considerar para tirar o máximo
partido da experiência, tanto a
nível pessoal como profissional.
Uma vez que o Voluntariado
Internacional é uma experiência
de aprendizagem a todos os níveis,
é
em

extremamente
conta

o

importante

desenvolvimento

ter
de

competências pessoais desde o início,
portanto também é importante acrescentar
este objetivo ao âmbito das formações.
@ Matthew Smith | Unsplash.com
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3.1. O caminho de aprendizagem
Todas as organizações que enviam voluntários desenvolveram
modelos de formação antes da partida para usar com os seus
voluntários, nos quais são transmitidas informações úteis e são
avaliadas e reforçadas as motivações.
No caso dos programas nacionais e europeus (ou seja, Serviço
Cívico, Serviço Voluntário Europeu, Voluntários para a Ajuda da
UE, Corpo Europeu de Solidariedade...), são previstos conteúdos
e módulos suplementares, regidos pelos regulamentos.
O presente documento foi concebido para sugerir que é
importante integrar um módulo especificamente baseado na
autoavaliação de Soft Skills nos cursos de formação existentes.
A formação específica foca-se no reconhecimento do valor
acrescentado do Voluntariado Internacional no crescimento
pessoal do voluntário para tornar o seu Voluntariado
Internacional mais compensador.
Este módulo de formação é ministrado antes da partida do voluntário,
como parte de um conjunto mais abrangentes de instruções dadas
pelos Animadores Juvenis das organizações de envio.
Os principais objetivos do caminho de aprendizagem EaSY e do
processo de reconhecimento e avaliação são os seguintes:

18
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@ Mantas Hesthaven | Unsplash.com

Desenvolver competências de reflexão
Desenvolver competências de reflexão proporciona aos
voluntários a capacidade de considerarem o seu próprio
desempenho como parte do seu processo de aprendizagem.
O conceito está fortemente relacionado com o “aprender com
a experiência”, que é a capacidade de “pensar sobre o que foi
feito” e “o que aconteceu” e decidir a partir daí “o que faria de
forma diferente numa próxima vez”. Esta capacidade exige um
esforço e uma prática conscientes.

19
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Incentivar a autoavaliação das Soft Skills
Como as Soft Skills estão naturalmente vinculadas ao
Voluntariado Internacional, é essencial reconhecê-las como
os objetivos reais da experiência de aprendizagem e definir
critérios de avaliação de uma forma coerente.
Reconhecer estes critérios desde o início da experiência estimula
uma aprendizagem profunda, e não superficial, ajudando os
voluntários a identificar forças e áreas de melhoria nas suas Soft
Skills.
O enfoque da prática de avaliação não está na atribuição de
classificação, mas em dar aos voluntários uma oportunidade de
identificar o que constitui um bom (ou mau) desempenho no
uso de competências transversais.
A prática vai ajudar os jovens a definir objetivos realistas na
experiência e a ter uma ideia mais realista sobre si próprios.

@ Duy Pham | Unsplash.com
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Melhorar os comentários construtivos regulares e
apoio dos pares
O hábito da prática da autoavaliação ajuda os voluntários a
envolverem-se melhor com os comentários das outras pessoas,
como os mentores, supervisores de atividades, Animadores
Juvenis, colegas e pares, tanto na formação como durante a
experiência de Voluntariado Internacional.
A prática vai potenciar o reconhecimento do “ambiente de
aprendizagem” do voluntariado, em que todos os encontros e
experiências podem constituir um contributo relevante para o
crescimento pessoal do voluntário.

@ rawpixel | Unsplash.com
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Avaliar a experiência e monitorizar os seus próprios
progressos
Por fim, a prática de autoavaliação sobre Soft Skills vai ajudar
concretamente os voluntários que regressam a habituaremse a avaliar a experiência de Voluntariado Internacional na
perspetiva das Soft Skills e a reconhecer as suas próprias
conquistas e resultados.
A prática contínua vai ajudar os voluntários a reentrar nas suas
sociedades, tirando o máximo partido das suas capacidades,
planeando os próximos passos e considerando as possíveis

22
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3.2. Como usar este recurso
Este recurso destina-se a apoiar os Animadores Juvenis das
organizações de envio a conceber a formação antes da partida
para os seus jovens voluntários.
Não é um recurso de formação completo. Estes capítulos tratam
do tema da autoconsciência das soft skills e como os Animadores
Juvenis podem apoiá-los nesse processo.
Os Animadores Juvenis são incentivados a explorar e comtemplar
os diferentes aspetos do tema ao seu próprio ritmo.
Os Animadores Juvenis têm flexibilidade para escolher quais os
exercícios que desejam utilizar e/ou para adaptar os exercícios
existentes ao objetivo do recurso.

3.3. Abordagem metodológica
O que eu ouço, eu esqueço.
O que eu vejo, eu lembro.
O que eu faço, eu entendo.
Confúcio

Este recurso reúne algumas atividades experimentais que se
baseiam numa abordagem de educação para o desenvolvimento/
aprendizagem participativa. Por conseguinte, ele concentrase não apenas no conteúdo, como também no processo de
aprendizagem dos jovens.
23
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De acordo com vários estudos educativos, quanto mais ativo e
participativo foi o processo de aprendizagem, mais duradoura e
profunda é essa aprendizagem adquirida.

CONE DE APRENDIZAGEM
Passadas
2 semanas

Natureza do

costumamos

envolvimento

lembrar-nos de
Fazer a Coisa
90% do que dizemos e

Simular a Experiência Real

fazemos

Fazer uma Apresentação
Dramatizada

70% do que dizemos

Ativa

Dar uma Conferência
Participar numa discussão
Ver a Coisa ser feita no local

50% do que ouvimos
e lemos

Assistir a uma
Demonstração
Ver uma Exposição
Ver um Filme

24

30% do que vemos

Olhar para Imagens

20% do que ouvimos

Ouvir Palavras

10% do que lemos

Ler

Passiva
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O “cone de aprendizagem” elaborado por Edgar Dale (1960)
mostra-nos uma imagem clara de como a aprendizagem pela
experiência e o envolvimento ativo podem afetar positivamente
a aprendizagem pessoal.
Sob a influência desses estudos, propomos as seguintes
metodologias:
Dramatizações
Os participantes assumem diferentes papéis e trabalham um
assunto a partir dessa perspetiva, considerando vários pontos
de vista.
Jogos de Simulação
Os jogos permitem que os participantes tenham os sentimentos
das pessoas envolvidas numa determinada situação. Este
método faz com que os participantes experimentem novos
comportamentos e atitudes num cenário que não os põe em
causa, nem faz juízos de valor.
Exercícios Individuais
Os indivíduos fazem estes exercícios sozinhos. Eles ajudam os
participantes a descobrir as suas próprias opiniões e sentimentos
em relação a um determinado assunto ou problema. Incentivam
a autorreflexão crítica.

25
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Discussão e Debate
Esta metodologia tradicional permite abrir a vários pontos de
vista e perspetivas.
Os Animadores Juvenis têm liberdade para adaptar e adequar
as atividades ao contexto da formação e às necessidades do
grupo de voluntários.

3.4. O papel do animador juvenil
O papel do animador juvenis é orientar os voluntários nos temas
e atividades durante a formação antes da partida.
A principal função do Animador Juvenil é apoiar o processo
de aprendizagem do voluntário para que este retire o máximo
partido da sua experiência no estrangeiro. Graças aos diferentes
conteúdos dos módulos, os Animadores Juvenis vão transmitir
informações úteis e acompanhar os voluntários nas semanas
anteriores à sua partida, explorando as suas motivações,
respondendo a perguntas e dúvidas e apoiando-os a interiorizar
os elementos principais da experiência de voluntariado.
Além disso, o animador juvenil deve reforçar a orientação
futura do voluntário no final da missão internacional, ajudando
o voluntário a reconhecê-la como uma oportunidade única de
aprendizagem.
26
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Todos

os

participantes
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e

grupos

são únicos, com as suas próprias
necessidades

e

interesses.

Os

Animadores Juvenis devem ter
liberdade para usar a sua própria
criatividade e imaginação para
reconfigurar

as

atividades

conforme seja apropriado no seu
contexto e face aos seus objetivos.
Em

seguida,

apresentamos

alguns conselhos sobre a função
do animador juvenil:
•

Conheça bem a atividade
antes de a experimentar;

•

Adapte

o

exercício

às

características (i.e., idade)
e

tamanho

do

grupo

de

voluntários em formação;
•

Veja se existem materiais ou
impressões

necessárias

para

a

atividade e, caso existam, prepare-os
com antecedência;

27
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Cada grupo vai trabalhar ao seu próprio ritmo, por isso
não se preocupe se eles estiverem acima ou abaixo do
tempo proposto;

•

Algumas das atividades propostas podem ser de natureza
sensível, por estarem relacionadas com comportamentos
e autoperceções pessoais, por isso não obrigue os
voluntários a partilhar as suas ideias e informe o grupo
de que podem não participar nas atividades caso não se
sintam confortáveis;

•

Seja atento e construtivo a dar feedback;

•

Facilite o feedback do grupo: os comentários dos pares
dos voluntários que sejam considerados justos;

•

Caso seja necessário, mostre-se disponível para um
balanço individual no final da sessão, para ajudar o
voluntário;

•

Mantenha a mensagem principal simples e repita-a no
final de cada atividade;

•
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Tenha abertura à aprendizagem e divirta-se no processo.
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4. FORMAÇÃO EASY:
DICAS PRÁTICAS PARA
A IMPLEMENTAÇÃO
Em seguida, apresentamos um conjunto de atividades que
podem ser usadas durante as formações antes da partida para
que elas se foquem nas práticas reflexivas e orientar uma
autoavaliação sobre Soft Skills.
Os Animadores Juvenis têm liberdade para adaptar e adequar
as atividades ao contexto da formação e às necessidades de
aprendizagem.
No fim da formação antes da partida, os voluntários devem
ser convidados a fazer o texto de avaliação EaSY online antes
da partida, criado especificamente para apoiar o processo de
autoavaliação sobre Soft Skills no final da missão internacional.
O objetivo de fazer este teste antes da partida é apoiá-los com os
mais recentes avanços sobre soft skills.
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4.1. Atividade 1
Objetivo da atividade:
• Fazer com que as pessoas tenham
consciência das suas próprias
competências, e também do que
(ainda) não são capazes de fazer
Tipo

de

atividade: Exercício

Individual
Tamanho do grupo: Pelo menos
5 pessoas
Duração: 40 minutos (divididos
em duas partes)
Material

necessário:

Faixa

comprida de papel (5-10 metros)
com uma escala de 1 a 10
Benefícios para grupos:
• Ter uma perceção clara da
experiência de aprendizagem
em termos de soft skills, num
ambiente sem juízos de valor
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Benefícios para sessões individuais:
•

Compreender honestamente as capacidades pessoais e
descobrir pontos fortes e áreas de melhorias

Instruções
•

Explique aos participantes que a escala serve para
mostrar as suas capacidades pessoais e que todos
os participantes devem avaliar honestamente por si
mesmos se ainda precisam de adquirir essas capacidades
(1) ou se acham que já as adquiriram na perfeição (10).
Explique também que o exercício será repetido no final
da formação, para ver se houve alterações, por as pessoas
terem adquirido competências ou terem descoberto que
tinham competências que desconheciam;

•

Deixe claro que ninguém será julgado sobre o lugar onde
se coloca e que o exercício é sobretudo para eles próprios;

•

Apresente uma afirmação ao grupo e peça às pessoas para
tomarem posição: se concordam completamente com essa
afirmação, devem ir para o dez; se acham que não se aplica
de todo, para o 1. Ou podem ficar numa posição intermédia;

•

Peça a algumas pessoas do grupo para explicarem as suas
posições, mas não obrigue ninguém a falar se não quiser;

•
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Repita o exercício com várias outras afirmações;
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No final da formação, repita o método e pergunte às
pessoas se mudavam alguma coisa em relação à primeira
vez.

Exemplos de possíveis afirmações:
•

Sou muito bom a cooperar

•

Sou um líder natural

•

Sou bom a dar feedback

•

Sou bom a receber feedback

•

Sou bom a ajudar as pessoas

•

Sou inovador e apresento sempre ideias novas

•

Tenho muita paciência

•

Sou bom a falar em frente ao grupo

•

Sou bom a planear

•

Tenho um bom sentido de humor

Exemplos de possíveis perguntas para fazer o balanço:
•

Houve muitas alterações na tua posição, comparando a
segunda vez com a primeira?

•
32

Adquiriste algumas qualidade/competências? Qual/quais?
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•

Houve aspetos em que te tinhas subestimado?

•

Houve aspetos em que te tinhas sobrevalorizado?

•

Aprendeste mais sobre ti próprio ou sobre os outros?

•

Foi difícil abandonar algumas dessas ideias (caso tenha
acontecido)?

4.2. Atividade 2
Objetivos da atividade:
•

Ajudar os participantes a identificar e reconhecer as suas
expectativas pessoais, preocupações e sentimentos antes
de uma experiência de voluntariado;

•

Incentivar os participantes a expressar as suas
expectativas pessoais, preocupações e sentimentos;

•

Partilhar as informações referidas com os outros
participantes com o mesmo objetivo.
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Tipo de atividade: Discussão e debate
Tamanho do grupo: Máximo 30 pessoas
Duração: 90 minutos (divididos em duas partes)
Material necessário: Quadro branco ou cavalete; Post-it;
canetas; papel; impressões das perguntas da entrevista
Benefícios para grupos:
• Ajudar os jovens a confrontarem-se e a compreenderem os
desafios uns dos outros.
Benefícios para sessões individuais:
• Sensibilizar e incitar a autorreflexão sobre os obstáculos
enfrentados pelos jovens quando assumem um novo
projeto ou atividade.
Instruções
• Divida o grupo em pares e explique: “Tens de entrevistar o teu
parceiro, imaginando que o entrevistado se está a preparar
para uma experiência de voluntariado fora do seu país. A
tua tarefa é entrevistá-lo sobre o que vai fazer durante essa
experiência e o que espera alcançar e aprender. Tens de
descobrir como é que o teu parceiro se está a preparar para
a experiência e as preocupações, dificuldades ou obstáculos
que prevê enfrentar durante esse percurso”;
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Entregue aos participantes um guião da entrevista (pode
imprimi-lo como material de apoio ou escrevê-lo no
quadro durante a atividade).

Possíveis perguntas da entrevista:
•

Porque é que decidiste fazer esta experiência de
voluntariado?

•

O que esperas alcançar e aprender durante esta
experiência?

•

Como vai ser exatamente a tua experiência? O que vais
fazer? Como vai ser o teu dia a dia?

•

Como está a correr o tempo de preparação? Já tens todas as
informações sobre o local do serviço e as atividades a realizar?

•

O que esperas que venha a ser a parte mais difícil desta
experiência?

Depois de todos os participantes se terem entrevistado uns
aos outros, peça-lhes para apresentar os seus resultados. Cada
participante apresenta a pessoa que entrevistou. Deixe 30-40
minutos para estas apresentações;
Cole na parede o post-it com as informações;
Reserve 10-15 minutos após as apresentações para o balanço,
comentários e resumo.
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Exemplo de possíveis perguntas para fazer o balanço:
•

Quais das apresentações dos teus colegas captaram a tua
atenção? Porquê?

•

Todos os percursos têm alguma coisa em comum?

•

Quais são as preocupações e dificuldades esperadas mais
comuns?

•

Quais são as dicas de preparação mais úteis?

4.3. Atividade 3
Objetivo da atividade:
•

Fomentar o trabalho de grupo e ver claramente a
personalidade de cada participante e como é que isso é
importante para as relações de grupo e para o trabalho
em conjunto

Tipo de atividade: Jogo de simulação
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Tamanho do grupo: Grupos com pelo menos 7 pessoas
Duração: 30 minutos (pelo menos)
Material necessário: Música; computador/rádio; sistema
áudio; sala grande; adereços escolhidos pelos participantes
Benefícios para grupos:
•

Criar relações mais fortes; fazer alguma coisa em conjunto,
usando as habilidade e a personalidade de cada um

Benefícios para sessões individuais:
•

Aprender mais sobre a sua própria personalidade; ver
claramente as suas dificuldades no trabalho em grupo

Instruções
•

Divida o grupo em pequenos grupos (mínimo de 7
participantes por grupo);

•

Peça a cada grupo para escolher uma música de que
goste. Todos os membros do grupo devem concordar na
escolha da música;

•

Cada grupo deve preparar uma coreografia para ser
executada por todos os membros de grupo;

•

Dê a cada grupo um espaço separado para preparar a
sua dança;
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Quanto estiver pronto, cada grupo dança frente ao
plenário;

•

Quando as performances tiverem terminado, faça o
balanço em plenário com os membros do grupo.

Exemplos de perguntas para fazer o balanço:
•

Foi fácil escolher a música? Quem tomou a decisão final
no teu grupo?

•

Como é que te sentiste a preparar a dança?

•

Toda a gente participou na definição da coreografia?

•

Quem é que apenas seguiu as “ordens” dos outros?

•

Como é que te sentiste a dançar em frente ao plenário?
Estavam todos confortáveis nessa posição?

•

Quem liderou o grupo? Porquê?

•

Houve alguns conflitos durante a atividade? Se sim, que
tipo de conflitos e como é que os resolveram?

•

O que é que aprendeste sobre ti próprio e sobre os outros
com esta atividade?
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4.4. Atividade 4
Objetivo da atividade:
•

Ilustrar a repercussão que os pequenos erros têm no
resultado final de um processo de comunicação.

Tipo de atividade: Jogo de simulação
Tamanho do grupo: Pelo menos 10 pessoas
Duração: Depende do tamanho do grupo
Material necessário: Sala grande
Benefícios para grupos:
•

Aumentar

as

capacidades

do

grupo

para

se

compreenderem uns aos outros recorrendo a diferentes
meios de comunicação (não verbal)
Benefícios para sessões individuais:
•

Adquirir uma maior consciência sobre como usar o
próprio corpo como meio de comunicação
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Instruções
•

O grupo forma um círculo, com todos os participantes
de costas viradas para o centro do círculo;

•

O formador escolhe um voluntário e leva-o para fora
da sala (ou para longe do grupo) e diz-lhe uma frase
que deve comunicar aos outros recorrendo a mímica,
começando pela pessoa mais perto de si;

•

Para transmitir a mensagem, a pessoa responsável deve
bater no ombro da pessoa seguinte para chamar a sua
atenção e executar (e essa pessoa transmite a mensagem
à seguinte, e por aí fora, repetindo a mesma estrutura);

•

Exemplo de uma mensagem: Uma pessoa está a dar
banho a um elefante...

•

Cada pessoa só pode usar a mímica para transmitir
a mensagem. Não é permitido usar nenhum tipo de
comunicação verbal;

•

No fim, a última pessoa diz em voz alta o que percebeu
da mensagem.

Exemplos de possíveis perguntas para fazer o balanço:
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•

Como é que te sentiste durante o exercício?

•

Quais foram as maiores dificuldades?
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•

Qual foi a maior distorção da mensagem?

•

Foi fácil passar uma mensagem sem palavras?

•

Quem é que percebeu mal a mensagem e a transmitiu de
forma errada?

•

Se vais para um país com uma língua diferente, como
vais resolver os problemas de comunicação?

•

O que aprendeste sobre ti próprio e sobre os outros com
esta atividade?

4.5. Atividade 5
Objetivo da atividade:
•

Sensibilizar para a nossa identidade cultural para ter um
diálogo intercultural frutífero.

Tipo de atividade: Dramatização
Tamanho do grupo: Pelo menos 6 pessoas

41
@ Felix Mooneeram | Unsplash.com

voltar ao índice

Guia para a formação antes da partida

voltar ao índice

Duração: Máx. 60 minutos
Material necessário: Um cenário com uma mesa e duas
cadeiras para cada par no meio da sala; cartões com problemas
Benefícios para grupos:
•

Melhorar a disponibilidade do grupo para aprender mais
sobre outras culturas e línguas

Benefícios para sessões individuais:
•

Compreender a importância do diálogo intercultural e
os possíveis desafios a enfrentar

Instruções
•

O formador prepara um conjunto de cartões/fichas com
problemas, com diferentes situações para usar durante o
exercício;

•

Idealmente, a lista deve ser formada por problemas que
os habitantes enfrentam localmente num país específico,
e que possam colocar-se aos voluntários durante a sua
missão ou situações em que os voluntários possam
ser chamados a ajudar durante a sua experiência de
voluntariado;

•

O formador divide os participantes em pares: um vai
desempenhar o papel de habitante local e o outro será
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o voluntário estrangeiro. Por ordem, cada par senta-se
em frente um do outro, numa mesa no meio da sala.
Todos os outros voluntários assistem à dramatização em
silêncio;
•

Cada habitante local tira um cartão de problema, com a
descrição da situação a resolver. O seu papel é explicar
o seu problema ao voluntário em 3 minutos e receber
sugestões ou possíveis soluções;

•

O voluntário e o habitante local só podem usar as suas
línguas maternas e a linguagem corporal. Se este exercício
for feito com pessoas que falem a mesma língua, o ideal
é pedir a um deles (de preferência aquele que faz de
habitante local) para falar noutra língua. Os participantes
não podem usar outra língua que ambos falem, nem
podem falar um com o outro antes de se sentarem;

•

Cada par tem no total 5 minutos para fazer a
dramatização;

•

Se o voluntário que ajuda não conseguir entender a
situação ou não for capaz de ajudar, o habitante local
pode descrever o problema no plenário e todos os outros
participantes podem contribuir;

•
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Todos os pares participam e tentam encontrar soluções.
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Exemplos de possíveis situações e problemas locais:
•

Preciso de ir ao médico na cidade e não tenho maneira
de lá chegar;

•

Não tenho água para tomar banho, cozinhar ou limpar;

•

Os meus filhos têm fome e não tenho comida para lhes
dar;

•

A minha mulher vai ter um bebé e não existe nenhuma
enfermeira disponível. Pode ajudar o meu bebé a nascer?

•

A minha família expulsou-me de casa e não tenho um
lugar para viver;

•

O meu pai quer obrigar-me a casar com um homem que
nunca vi e preciso de ajuda;

•

Não tenho dinheiro para ir para a escola, mas sou uma
pessoa inteligente e quero continuar a ir à escola. O que
devo fazer?

Exemplos de possíveis perguntas para fazer o balanço:
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•

Qual foi a maior dificuldade?

•

Como é que te sentiste?

•

Qual foi o maior desafio para ti?
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Foi fácil compreender as semelhanças e diferenças
culturais?

•

Foi fácil resolver um problema apresentado numa língua
diferente?

•

Se vais para um país com uma língua diferente, qual
achas que é a coisa mais importante a ter em conta?

•

O que aprendeste sobre ti próprio e sobre os outros com
esta atividade?
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5. CONCLUSÃO

A duração média (em horas) da formação ministrada ao
voluntário antes de uma missão internacional é um indicador
que tem registado grandes progressos, uma vez que o número
de horas disponibilizadas para este efeito tem aumentado
drasticamente ao longo dos anos.
Em relação aos conteúdos da formação disponibilizados nos
últimos anos, observou-se que o foco nas relações humanas e
no trabalho em grupo nas áreas do projeto e da missão está a
aumentar, ao passo que as informações sobre as pessoas e os
contextos de vida vão tendo menos relevância nas horas globais
de formação. Infelizmente, a maior parte das organizações que
enviam voluntários não se focam nas Soft Skills a utilizar pelos
voluntários durante as suas experiências no estrangeiro.
Esta

ferramenta

de

formação

pretende

colmatar

essa

lacuna. Ela contribui para que se possa dar aos voluntários
interpretações orientadas e para os ajudar a considerar a
experiência de Voluntariado Internacional como parte do seu
caminho de aprendizagem e crescimento pessoal. Ao integrar
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o tema da consciência sobre as soft skills desde o início do
ciclo de voluntariado internacional, oferece aos voluntários as
competências de autorreflexão e abertura que possam ajudá-los
a tirar o máximo partido da sua missão. Portanto, a formação é
uma fase essencial do processo de reconhecimento e avaliação
identificado pelo projeto EaSY que fornecerá aos jovens
voluntários um Relatório Pessoal no fim da missão sobre as soft
skills adquiridas ao longo da experiência.
Por fim, a ferramenta reforça o reconhecimento social do papel
do Animador Juvenil no acompanhamento dos jovens que
vivem o voluntariado internacional ao longo do caminho de
aprendizagem e do processo de reconhecimento e avaliação das
soft skills.
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7. FICHEIROS ANEXOS
•

Apresentação

explicativa

em

Powerpoint

para

Animadores Juvenis (clique para download)
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