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Unidade 1. Subunidade 1.1: Autogestão e autodesenvolvimento 

Autogestão e autodesenvolvimento 

"O autoconhecimento é o início da automelhoria."  - Baltasar Gracián 

Tempo: 1h 30m 

Ao longo da Subunidade 1 trabalhará na autogestão como ponto de partida para 

melhorar o desempenho profissional em qualquer tipo de ambiente de trabalho: seja 

na configuração tradicional ou no local de trabalho digital. 

Mas o que queremos dizer com um profissional que possui capacidades de autogestão? 

Estes profissionais são automotivados (intrínseco) para melhorar continuamente o 

seu desempenho, sabem como gerir o seu tempo de forma produtiva e estão sempre 

interessados em melhorar a si mesmos através da aprendizagem. 

Isto implica um conhecimento equilibrado e maduro de si mesmo (dos seus pontos 

fortes e áreas que devem ser melhoradas), bem como a vontade e competências para 

desenvolver todo o seu potencial. 

A autogestão implica assumir a responsabilidade pela nossa própria realidade. 

Implica autoconhecimento e fé em si mesmo, estar consciente do nosso próprio poder. 

As nossas vidas estão condicionadas por muitos fatores, mas não são determinadas por 

eles! Aí reside a nossa liberdade como seres humanos.  

Os principais objetivos do autoconhecimento para os participantes são principalmente 

dois:  construir o autoconhecimento como um ponto de partida para o desenvolvimento 

de capacidades e competências, e desenvolver a autoeficácia para atingir objetivos e 

aprender a formular objetivos corretamente. 

O autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer processo de desenvolvimento 

pessoal e aprendizagem, porque significa ter consciência de quem somos, quais os 

pontos fortes que nos ajudarão a alcançar o que queremos e a reconhecer quais as nossas 

áreas que precisam de melhoria. É por isso que o autoconhecimento, construído com 
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base na autoconsciência, está diretamente ligado à capacidade de autogestão, mas... 

O que é o autoconhecimento? 

Tradicionalmente, o autoconhecimento tem sido definido na Filosofia, apesar das 

diferenças existentes entre filósofos, como o conhecimento das nossas próprias sensações, 

pensamentos, crenças e outros estados mentais. Na verdade, por vezes é referido ao facto 

de descobrirmos os nossos verdadeiros eus. 

Até recentemente, na cultura ocidental, não era habitual "olhar para dentro"; isto é, 

conhecermo-nos a nós mesmos, o que queremos da vida. Estávamos mais focados em 

fatores exteriores: mais interessados em conhecer os outros para podermos liderá-los, 

motivá-los, etc. No entanto, é cada vez mais frequente ouvir falar de 

AUTOCONSCIÊNCIA, uma vez que sem ela é impossível crescer, mesmo que por vezes 

cresçamos, muitas vezes conseguimos fazê-lo de uma forma que não é esperada ou a 

um ritmo mais lento. 

O autoconhecimento faz parte da INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, uma vez que ser capaz 

de identificar e gerir as nossas próprias emoções e o seu impacto na forma como 

definimos a nossa relação connosco e com os outros, também é fundamental para o 

autodesenvolvimento. O ambiente de negócios não tem sido alheio aos benefícios da 

inteligência emocional, mesmo a Harvard Business School referiu-se a esse termo como 

uma das ideias mais relevantes da década no mundo dos negócios, devido ao impacto 

que a gestão das emoções tem diretamente no seu sucesso. 

A este respeito, Daniel Goleman (1946, Califórnia), psicólogo e escritor americano, foi 

o primeiro a colocar o foco no termo "inteligência emocional" como um conjunto de

habilidades (autocontrolo, entusiasmo, empatia, perseverança ou capacidade de 

automotivação) com impacto direto no nosso dia-a-dia. Se olharmos para o modelo de 

Daniel Goleman dentro da inteligência emocional encontramos dois componentes: 

intrapessoal e interpessoal. Em primeiro lugar, temos de trabalhar na parte "intra" para 

podermos passar para a parte "inter". Dentro da componente intrapessoal, a primeira 

competência a desenvolver é o autoconhecimento.  
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Quando as pessoas não têm certeza sobre os seus atributos pessoais, valores, crenças, 

emoções,… será difícil desenvolver a capacidade de influenciar os seus próprios 

resultados, nem serão capazes de entender ou trabalhar com os outros. O 

autoconhecimento é sabedoria; ganhar consciência de quem somos, em quem e no 

quê podemo-nos tornar (como indivíduos e profissionais) é um elemento chave para o 

nosso desenvolvimento e sucesso profissional. 

Há muitas ferramentas que podemos usar para nos conhecermos melhor. Uma dos mais 

conhecidas e utilizadas no negócio é a ANÁLISE SWOT, que pode ser adaptada para o 

SWOT PESSOAL. Isto permite-nos analisar a nossa situação pessoal, analisando os 

talentos e bens que temos e reconhecendo as nossas fraquezas (ou áreas de 

desenvolvimento). É igualmente importante estar consciente do que se passa 

atualmente à nossa volta (a situação económica e política), que nos pode ajudar ou 

impedir-nos de alcançar objetivos pessoais (isto é, as nossas oportunidades e ameaças). 

Idealmente, devemos contrastar os resultados de tal análise com a forma de como os 

outros nos percecionam (a nossa  imagem pública), para ver a quantidade de conteúdo 

que pode ou não se sobrepor (podemos descobrir coisas interessantes sobre nós 

mesmos, por exemplo, algumas positivas das quais não estamos cientes, mas também 

algumas áreas que precisam de desenvolvimento e que não demos muita importância 

no passado). 

Pode encontrar diferentes tipos de matriz, mas aqui fornecemos-lhe um modelo básico 

que pode usar para desenvolver o seu SWOT PESSOAL: 
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PONTOS FORTES OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

Agora pergunte a si mesmo: 

1. Como posso lucrar com os meus pontos fortes para desfrutar de oportunidades?

2. Como posso enfrentar possíveis ameaças com os meus pontos fortes?

3. Como as minhas fraquezas podem afetar novas oportunidades?

4. Algumas das minhas fraquezas apoiam novas ameaças? Como posso lidar com

isso?

ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 

AMEAÇAS 
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Quais são os seus benefícios?  

A inteligência emocional tem vários benefícios, alguns dos quais são: 

- Melhoria do autoconhecimento, aumentando o bem-estar psicológico e o

equilíbrio emocional

- Controlo das próprias emoções e motivação em todas as situações ao identificar

os seus sentimentos, sendo capaz de assumir a responsabilidade das suas

próprias respostas e ações

- Melhoria da produtividade ao trabalhar/aprender

- Redução dos níveis de stress e da autossabotagem emocional

- Ajuda a gerir adequadamente as suas relações sociais e aumento das suas

capacidades de liderança, assim como da sua capacidade em influenciar outros

Como desenvolver o autoconhecimento? 

Sempre que definir um novo desafio, deve realizar uma análise de SWOT pessoal para 

definir o ponto de partida e o plano de ação subsequente. Esta análise, interna (Pontos 

Fortes/Fraquezas), deve ser dividida em conhecimento, experiência, habilidades, 

atitudes, atributos da sua personalidade, etc. 

Se tiver a oportunidade de fazer um teste para melhorar o seu autoconhecimento 

(existem muitos no mercado, e muitos deles com validade e fiabilidade comprovadas), 

deve tentar um deles para completar a sua autoperceção. 

Se ainda os tiver, extraia todos os relatórios de avaliação de desempenho que os 

trabalhadores atuais e anteriores lhe forneceram. Estes são também uma fonte muito 

rica de autoconhecimento, e permitem-lhe ver como tem desenvolvido e crescido 

profissionalmente ao longo do tempo. 

Autoconhecimento em ambientes de trabalho/aprendizagem 

Desenvolver o seu autoconhecimento ajudará a sua aprendizagem porque: 
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● Destaca as áreas em que precisa de melhorar, assim como os pontos fortes

que também deve melhorar, mantendo ao mesmo tempo um desenvolvimento

pessoal contínuo.

● Saber que pontos fortes pode trazer para a sua aprendizagem melhorará a sua

automotivação e força para alcançar os seus objetivos. Isto também se aplica

à formação VET em reclusos, pois ao conhecer os seus pontos fortes e os seus

limites aumentará as suas sessões e melhorar o tempo de aprendizagem.

Autoeficácia e proatividade 

O que é autoeficácia? 

O conceito de autoeficácia  está relacionado com a teoria cognitiva social de Albert 

Bandura e as suas teorias comportamentais. Bandura define a "autoeficácia" como "a 

crença nas suas capacidades para organizar e executar o curso de ações necessárias para 

gerir situações prospetivas, produzindo níveis de desempenho designados que exercem a 

sua influência sobre os eventos que afetam as suas vidas" (1994). 

Também o podemos definir como a crença no seu próprio sucesso, ou a capacidade 

em lidar com situações e alcançar o sucesso. Naturalmente, a confiança que temos 

em nós mesmos influencia a nossa autoeficácia, tal como os sucessos ou fracassos 

passados também a influenciam, especialmente a "interpretação" que damos a esses 

sucessos e fracassos. A inteligência emocional também desempenha um papel 

importante quando discutimos a nossa própria autoeficácia. 

A nossa autoeficácia tem um impacto muito elevado nos resultados que obtemos. A 

expectativa de autoeficácia é: “se eu acreditar que posso ou sinto que posso alcançar 

algo, o meu nível de esforço e a minha perseverança, quando se trata de alcançar algo, 

serão maiores e, portanto, a possibilidade de alcançá-lo aumenta.” Também funciona ao 

contrário: "Se acredito ou sinto que não consigo alcançar algo, por medo ou devido a uma 

memória de uma experiência anterior em que não consegui alcançar, a minha capacidade 

de persistência ou perseverança para atingir o objetivo diminui e, como tal, a 

https://www.verywellmind.com/social-learning-theory-2795074
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probabilidade de o conseguir também. " Acreditar em si mesmo importa, especialmente 

quando enfrenta novos desafios (como aprender habilidades de codificação pode ser 

para a maioria dos reclusos), porque determina como pensamos sobre nós mesmos, 

então tenha em mente as seguintes dicas sobre como trabalhar na autoeficácia. 

Aqui podemos apontar alguns benefícios da autoeficácia no autodesenvolvimento: 

- Como a autoeficácia está ligada à

autoconfiança, ao provar a sua

eficácia a sua autoconfiança aumenta,

mas também melhora o seu

compromisso com as tarefas que

precisa de realizar e com o tempo de

aprendizagem. A tua taxa de

realização vai aumentar.

- Melhora as capacidades de

organização, o que também é útil para a gestão do tempo.

- Ao seguir os benefícios do autoconhecimento, a autoeficácia melhora a saúde

mental e reduz o nível de stress quando se enfrenta novos problemas e desafios.

E… o que significa "proatividade"? 

Ser proativo refere-se a uma pessoa que assume o controlo da sua vida; alguém 

que toma a iniciativa e faz decisões sobre o seu desenvolvimento e o caminho que 

escolhe seguir na vida. 
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Uma atitude proativa dá-nos poder, abre um número infinito de possibilidades, 

faz-nos sentir competentes e "poderosos". As pessoas proativas sentem-se no 

controlo e sentem-se responsáveis pelas suas próprias vidas, tomam a iniciativa de 

tornar os seus objetivos uma realidade e, consequentemente, esperam sucesso. 

Ao contrário disto, ser reativo refere-se à atitude de uma pessoa que não considera ter 

o controlo sob a sua vida; uma pessoa que encontra desculpas para não fazer o que

devia estar a fazer. Estes tipos de pessoas muitas vezes retratam-se como "vítimas" e 

tendem a sentir-se impotentes, indefesos, incompetentes e nunca parecem ter as 

oportunidades que as pessoas proactivas parecem sempre encontrar. 

A autoeficácia e a proatividade precisam de automotivação e entusiasmo para atingir 

objetivos e completar tarefas diárias, o que é absolutamente essencial quando se 

trabalha como freelancer. 

Como trabalhar na autoeficácia e na proatividade? 

Faça uma lista das suas conquistas pessoais e detalhe o que o ajudou a alcançá-las. 

Este exercício vai ajudá-lo a motivar-se e a seguir em frente.  

➢ Rodeie-se de pessoas que lhe dão poder, que acreditam em si, por exemplo,

pessoas otimistas e proativas que o contagiam com o seu espírito de

autoaperfeiçoamento e autoconfiança.

➢ Verifique as suas emoções, porque determinarão muito a sua capacidade em

começar e, em última análise, atingir qualquer objetivo que defina para si

mesmo (verifique a secção anterior).

➢ Aprenda com cada erro e fracasso.

➢ Celebre cada conquista. Isto vai ajudá-lo a desenvolver a autoestima de que

precisa para desenvolver a sua autoeficácia.

➢ Quando confrontado com uma situação desafiante, ou com um objetivo que quer

alcançar, reflita sobre o que pode fazer, em quê e como pode influenciar. De

seguida, pense que recursos possui para resolver essa situação ou para

alcançar a que se propôs. Não se esqueça de pensar também no que lhe falta
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e o que pode fazer para superar isto. 

Autoeficácia e proatividade no teletrabalho e autoestudo 

● Incentivam uma comunicação eficaz e boas relações de trabalho com os outros,

mesmo que isto seja através de um meio digital, em vez de face a face. Tudo

funciona melhor quando os trabalhadores interagem bem juntos.

● Ajudam-nos a trabalhar de forma independente e produtiva, o que é,

naturalmente, essencial para o teletrabalho.

● Permitem-nos avaliar objetivamente as nossas crenças.

● Ajudam-nos a ter uma visão construtiva dos nossos erros e fracassos, ao nos

concentrarmos na aprendizagem que nos proporcionam.

● São duas das competências mais valorizadas pelas empresas, uma vez que

implicam que o trabalhador não se limita apenas a fazer as tarefas atribuídas,

mas também permitem que demonstre iniciativa e interesse. Os profissionais

proativos vão mais além e acrescentam valor a cada oportunidade.

● Os planos de ação são concluídos mais rapidamente devido ao foco dos

trabalhadores. Isto porque a autoeficácia e a proatividade facilitam a

transformação das ideias em ações.

● Incentivam o pensamento gerador, procurando sempre diferentes opções

para problemas do dia-a-dia.

Definição de Objetivos 

A definição de objetivos está muito relacionada com a autogestão e com o alcance de 

metas, pois implica uma tendência para alcançar constantemente os resultados 

desejados, mantendo altos níveis de desempenho e qualidade. Implica também o 

desejo de alcançar consistentemente os "melhores valores pessoais", 

melhorando sempre em relação ao desempenho passado.  
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Sem objetivos, é difícil conceber uma estratégia e um plano de ação adequados para 

alcançar o que precisa. Um bom objetivo deve passar vários filtros na sua definição; 

entre eles, um dos mais importantes é a técnica SMART (um método amplamente 

conhecido de definição de objetivos). Quando faz objetivos "SMART", aumenta a 

possibilidade de os atingir. 

S → SPECIFIC (ESPECÍFICO): um objetivo deve ser detalhado, certificando-se 

de que não está aberto a outras interpretações. A ambiguidade deve ser evitada. Um 

objetivo deve ser claro e específico. O que realmente deseja alcançar?  

M → MEASURABLE (MENSURÁVEL): um objetivo deve ser claramente 

mensurável. Caso contrário, será impossível descobrir se o conseguiu alcançar. Como 

vai saber quando o alcançou? Como vai acompanhar e avaliar quando o alcançar? 

A → AMBITIOUS (AMBICIOSO): um objetivo tem de ser um pouco ambicioso. 

Tem de ser significativo e relevante para a sua vida. Como é que este objetivo vai 

acrescentar algo à sua vida? Requer mudanças no seu dia-a-dia?  

R → RELEVANT (RELEVANTE): um objetivo tem de ser sempre alcançável, 

mesmo que seja ambicioso e difícil. Possui os recursos para alcançá-lo? Já foi alguma vez 

alcançado? 

T→ TIME BASED (COM BASE NO TEMPO): um objetivo deve ser definido a 

tempo. O que pretende alcançar? Em que altura? 
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Em alguns casos, se o objetivo for considerado a longo prazo e tiver muitas tarefas 

associadas a si, poderá ser adequado dividi-lo em objetivos mais pequenos, ou micro 

objetivos mais pequenos. Isto permitir-lhe-á fazer alguns progressos, embora 

lentamente, para que possa celebrar os sucessos de completar marcos ao longo do 

caminho, aumentando assim o seu sentido de autoeficácia. 

Por último, é importante que o objetivo seja escrito. Se o expressarmos de forma 

concisa e resumida, e se o partilharmos com os outros, o nosso nível de compromisso 

para alcançá-lo aumentará.  

Como trabalhar na definição de objetivos? 

Não se esqueça que os seus objetivos devem corresponder às suas próprias 

circunstâncias, o que significa: que o tempo e recursos disponíveis e as expectativas 

devem ser realistas sobre as melhorias na sua carreira/aprendizagem. 

Sempre que se proponha a um desafio, use a técnica SMART para definir os seus 

objetivos. Se o objetivo for a longo prazo, estabeleça micro metas que lhe permitam 

fazer alguns progressos e melhorar o seu sentido de autoeficácia. Discuta com os seus 

alunos os objetivos e esperanças que tenham sobre a formação de codificação de forma 

a ajudá-los a definir os seus objetivos SMART. 

Escreva o alvo num lugar onde possa vê-lo regularmente, para que se mantenha 

focado e acompanhe o quão perto está de o alcançar. Se possível, comunique-o a 

outros. Isto ajuda-o a perseverar e a manter o compromisso de o alcançar. Prepare um 

quadro ou um painel, se possível, para escrever objetivos comuns entre os alunos 

reclusos, para que possam continuar motivados ao visualizá-los durante as sessões. 

Veja o seguinte vídeo para descobrir mais sobre a importância de definir os 

objetivos certos: Por que o segredo para o sucesso é definir os objetivos certos, TEDTalk 

x John Doerr (11:51min) 

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
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Como trabalhar na definição de objetivos? 

● Só conseguimos atingir os objetivos que estabelecemos, porque quando

estabelecemos o objetivo, definimos o rumo.

● Ter um objetivo claro torna-se mais fácil para o nosso cérebro dar todo o seu

potencial; ou seja, focamo-nos no que queremos alcançar.

● Ajuda-nos a decidir sobre planos de ação, a analisar os resultados que

obtemos e a avaliar o desenvolvimento/sucesso que estamos a tentar alcançar.

● Aumenta a nossa produtividade, porque focamo-nos no que temos de fazer.

Vídeos relacionados em inglês: 

Daniel Goleman introduz Inteligência Emocional Big Think (5:31min) 

Estratégias para se tornar mais emocionalmente inteligente (David Goleman, 

10:31min) 

Por que o segredo para o sucesso é definir os objetivos certos, TEDTalk x John 

Doerr(11:51min) 

Vídeos relacionados em espanhol: 

Como se conhecer a si mesmo? Exercício de autoconhecimento 

Nathalie Detry. Inteligência emocional e autoconhecimento 

SWOT PESSOAL: O que é e como é feito? 

Como definir metas e sonhos? - Princípio do sucesso (SMART GOALS) 

Vídeos relacionados em português:  

Qual é o sentido da vida? História do Girassol -  🌻 

Como conhecer a si mesmo - Identidade e Autoconhecimento 

Passos para o AUTOCONHOCIMENTO – Seja Uma Pessoa Melhor 

Inteligência Emocional

https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=pJdUJmSqDGE
https://www.youtube.com/watch?v=oIOsPdO85CA
https://www.youtube.com/watch?v=bEvP4PvCzS0
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4
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ATIVIDADES PROPOSTAS DE AUTOGESTÃO E AUTODESENVOLVIMENTO 

É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

Desenhe a sua própria análise SWOT pessoal (pode utilizar o modelo acima). 

Concentre-se nos seus próprios pontos fortes e oportunidades, mas também preste 

atenção às suas fraquezas e às ameaças que poderá enfrentar na sua 

carreira/aprendizagem. Durante a formação de reclusos proponha a autorreflexão, 

para que cada um deles possa pensar sobre os seus atributos e recursos; pode usar uma 

matriz adequada para escrever ou apenas propor discutir em voz alta. Perguntem-se: 

- Em que sou bom? Em que me quero concentrar? Em que habilidades sou

bom? Reflita sobre os seus pontos fortes.

- No que preciso de melhorar? O que posso aprender? Reflita sobre as suas

fraquezas.

- Esta formação de VET é uma oportunidade para mim? O que posso fazer

para aproveitar da melhor forma esta situação? Como posso ter lucro?

Reflita sobre as suas oportunidades.

- Que obstáculo posso enfrentar? Há alguma coisa me impeça? Reflita

sobre as suas ameaças.

Atividade 2. 

Pense nas suas próprias capacidades e experiências quando enfrenta situações 

novas/difíceis. Como reagiu a elas? Concentre-se nas suas emoções e nas ferramentas 

que considerou úteis para alcançar o sucesso no passado. Preste atenção às dificuldades 

que encontrou ao longo da viagem, o que pode aprender com elas? Como pode melhorar 

da próxima vez? 

Durante a formação dos reclusos, proponha situações de autorreflexão para que 

cada um possa pensar sobre as suas próprias habilidades e discutir sobre possíveis 

melhorias. Pode propor alguma discussão para refletir sobre proatividade, por 

exemplo: como lidaram quando foram demitidos, quando superaram um desgosto 

amoroso, quando perderam algo considerado valioso para eles, quando enfrentaram 
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uma entrevista de emprego, ... 

Atividade 3. 

Porque não começa por definir os seus próprios objetivos? Demore o tempo 

necessário para pensar sobre quais são os seus objetivos dentro do programa de 

formação de codificação (Coding OUT). Certifique-se de que os seus objetivos são 

SMART. 

Trabalhe com os seus alunos reclusos para ajudá-los a definir os seus objetivos. 

Pode criar um "Jornal de Objetivos" com todos, dedicando alguns minutos no início de 

cada aula para definir os objetivos para a lição. Escreva-as e coloque o pedaço de papel 

num local visível, para que todos possam visualizá-lo durante a sessão. Pode 

desenvolver esta atividade semanal ou mensalmente. 

Peça-lhes que também definam alguns objetivos pessoais (ligados ou não ao 

programa de formação de codificação), e dediquem alguns minutos por semana para se 

lembrarem dos objetivos de cada um, para que os reclusos se lembrem deles e, 

lentamente, se comprometam a alcançá-los. 
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Unidade 2. Subunidade 2.2: Gestão do tempo e aprendizagem online 

"A produtividade não é um acidente. É sempre o resultado de um compromisso com a 

excelência, o planeamento inteligente e o esforço focado." - Paul J. Meyer 

Tempo: 01:30m 

Como a primeira Unidade deste curso é sobre competências de autogestão e 

autodesenvolvimento para melhorar a aprendizagem em online, esta subunidade está 

focada em ensinar formadores e professores sobre como gerir o seu tempo e como 

melhorar as suas capacidades de aprendizagem online, de modo a que possam 

melhorar a aprendizagem dos reclusos mais tarde. O tempo estimado da duração de 

trabalho desta Subunidade 2 é cerca de 90 minutos, o que incluirá: ler o conteúdo 

fornecido, recursos online (vídeos, leitura extra, …) e resolver algumas questões 

autorreflexivas propostas ao longo do seguinte documento. 

● Esteja ciente de como usar o seu tempo e desenvolva competências de gestão

de tempo.

● Enumere estratégias para uma gestão de tempo eficaz.

● Desenhe um horário para ajudá-lo a organizar a aprendizagem online.

● Demonstre capacidade para organizar, priorizar e gerir o tempo de estudo.

● Saiba quais são os conceitos e ferramentas que melhoram a produtividade

pessoal.

● Identifique diferentes estilos de aprendizagem e respetivas características, e

aquela que mais se adequa a si.

● Diferencie entre vários tipos de objetivos de aprendizagem e defina o seu

próprio.

● Ensine competências de gestão de tempo a outros, como reclusos.

● Dê prioridade aos recursos de aprendizagem online e melhore a sua autonomia

de aprendizagem.

● Melhore as capacidades de aprendizagem dos reclusos e ajude-os a criar a sua

própria agenda de aprendizagem e a identificar os seus objetivos de
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aprendizagem. 

Gestão do tempo 

O que é a gestão do tempo? 

A gestão do tempo baseia-se em assumir o controlo do tempo real necessário para 

realizar qualquer tarefa diária específica, é a capacidade em assumir o controlo e 

planear o uso do seu tempo. Portanto, baseia-se em passar o tempo onde  é necessário 

e quando é necessário, isto é, fazer as coisas certas à hora certa. Como o tempo é um 

recurso limitado, geri-lo adequadamente ajuda-nos a melhorar a nossa produtividade 

e a nossa eficácia, alocando-o onde tem principal impacto, para melhor ser capaz de 

alcançar os seus objetivos. Este é o principal foco desta Subunidade 2. 

O que a "gestão do tempo” inclui? 

● Estar ciente do tempo limitado com que podemos contar.

● Gerir o tempo para melhorar a nossa competitividade, produtividade e

eficiência.

● Estabelecer objetivos.

● Priorizar as nossas tarefas.

● Fazer decisões: o que fazer, o que não fazer, como fazer as coisas de forma

melhor, o que analisar e rever, ...

Desenvolver competências de gestão de tempo é fundamental para sermos o mais 

eficientes possível, não importa se estamos a falar de aprendizagem online, trabalho, 
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organização de tarefas em casa ou desfrutar de algum tempo livre. A gestão do tempo 

ajuda-nos a ser mais produtivos no nosso trabalho e na nossa formação e 

aprendizagem, tornando as pessoas capazes de estar conscientes do tempo necessário 

para completar corretamente qualquer tarefa e ajudá-las a organizar melhor o seu 

tempo. 

Veja este vídeo: A filosofia da gestão de tempo TED Talk de Brad Aeon (12:07 min) 

Sendo uma questão importante, a gestão do tempo favorece um efeito multiplicador, 

uma vez que você e os seus alunos desenvolverão as vossas tarefas em menos tempo, 

mas ainda assim conseguindo alcançar os seus objetivos, o que leva a mais vantagens. 

Quais são os principais benefícios da gestão do tempo? 

Alguns são os seguintes: 

1. Proporcionar uma melhor qualidade no trabalho e na aprendizagem, o que irá

gerar eventualmente mais oportunidades de aprendizagem e carreira de

crescimento.

2. Poder desfrutar de mais algum tempo livre, sendo que é capaz de realizar mais

no período estipulado.

3. É útil reduzir o nível de stress e de sobrecarga relacionados com a realização de

atividades, ajudando-o a si e aos seus alunos a concentrarem-se.

4. A gestão do tempo reduz o desperdício de tempo e esforço.

5. Melhore a autoconfiança ao provar a sua capacidade em realizar tarefas, ao

atingir os seus objetivos e a desfrutar o seu tempo, mas também melhora a

autodisciplina e as competências de organização, que são habilidades valiosas

que o ajudarão em outros aspetos do seu dia-a-dia.

Estilos de gestão de tempo 

Aqui encontrará alguns estilos diferentes de gestão de tempo, existem o mesmo número 

de estilos como existem indivíduos, mas nós propomos-lhe os mais comuns. É 

importante identificar o seu próprio estilo de aprendizagem, por isso não hesite em 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
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procurar mais informações. Talvez possa experienciar diferentes estilos até descobrir 

qual é o mais adequado para o seu estilo de vida. 

Estilo de gestão de tempo “Saltitão” (Hopper) - estes gestores de tempo valorizam o 

seu tempo com base nas suas tarefas, pois adoram manter-se ocupados e mudar de 

atividades durante o dia todo. Os “saltitões” melhorarão as suas capacidades de gestão 

de tempo ao evitar distrações durante cada tarefa específica, em vez de gerirem várias 

tarefas ao mesmo tempo. Como esta personalidade está habituada a envolver-se em 

várias atividades ao mesmo tempo, não terminando uma ao interromper o seu 

desenvolvimento para iniciar outra, a utilização de temporizadores deve ser útil, assim 

como tentar identificar a origem das suas distrações. 

Estilo de gestão de tempo Hiper Focado - este tipo de personalidade caracteriza-se 

por estar tão focada em detalhes que não consegue terminar uma única atividade até 

que esteja perfeitamente feita; está profundamente envolvida na tarefa e perde a 

eficácia. É importante para essa personalidade planear estratégias que a ajudem a 

transitar de uma tarefa para outra; pode também ser útil para ela agendar diferentes 

fases de cada projeto e planear as suas tarefas diariamente (talvez definir lembretes 

também). Este estilo de gestão de tempo também é conhecido como gestão de 

precisão. 

Estilo de gestão de tempo Panorama Geral - algumas pessoas estão habituadas a 

focar-se na grande ideia, a pensar rapidamente no que vem a seguir, e perdem-se nos 

detalhes, ignorando as pequenas peças que são necessárias para o sucesso enquanto 

visionam grandes estratégias. Estes alunos devem concentrar a sua gestão do tempo 

nos planeamentos diários/semanais e ter cuidadosamente em consideração todas as 

tarefas e detalhes que precisam de ser realizados, para que possam concretizá-los 

corretamente antes de passar em direção à próxima atividade. 

Estilo de gestão de tempo Perfecionista – este estilo é bastante semelhante ao estilo 

de gestão de tempo hiper focado, mas é oposto ao panorama geral. Esta personalidade 

envolve-se bastante em detalhes devido a padrões pessoais elevados e à autoexigência. 

Isto significa também gastar enormes quantidades de tempo em coisas que não são 
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muito importantes para os seus objetivos, o que é um desperdício de recursos e energia. 

Para eles é importante aprender a priorizar tarefas para melhor atribuir o seu tempo, 

mas aprender com atividades não é assim tão importante para eles. Quanto aos 

gestores de tempo hiper focados, planear as suas tarefas de forma diária, semanal, 

mensal deve ser realmente útil, para que possam focar-se no panorama geral e 

continuar com a aprendizagem. 

Estilo de gestão de tempo Impulsivo - este estilo equilibra a espontaneidade com a 

falta de planeamento. Estes tipos de pessoas gostam de saltar para a atividade sem 

prestar atenção a prazos ou prioridades, para que possam perder-se na sua 

aprendizagem. Uma vez que não planeiam seu tempo, começar a planeá-lo e a priorizar 

tarefas é o primeiro passo para o sucesso. Seria útil que os alunos impulsivos parassem 

e analisassem o panorama geral dos seus objetivos, para fazerem melhores decisões e 

concentrarem-se. São também conhecidos como gestores casuais ou improvisadores, 

pois muitas vezes esperam até ao último minuto para realizar as tarefas; embora sejam 

pensadores rápidos faltam-lhes disciplina e, por isso, lidar com prazos é difícil para eles. 

Definir um plano e agendar o tempo será útil se são improvisadores, mas tenha em 

mente que precisam realmente de manter esse plano. Temporizadores ou alarmes 

também serão ferramentas úteis para os manter no caminho certo e lembrá-los quanto 

tempo realmente têm para realizar cada atividade. 

Estilo de gestão de tempo “em suspense” - tensão - se alguém pensa que 

trabalha/estuda melhor sob pressão, então é uma pessoa que vive na tensão. Este estilo 

também é conhecido como estilo de panela de pressão ou gestão de crises, uma vez 

que podem precisar de um prazo para se concentrarem na tarefa, e têm sempre as 

coisas feitas ao último minuto. Este estilo de gestão de tempo pode produzir altos níveis 

de stress e distrações, resultando em altos níveis de frustração quando não têm tempo 

para realizar as tarefas corretamente devido à falta de planeamento. A pessoa que tem 

este estilo precisa estar de atenta ao tempo e de monitorá-lo para saber quanto tempo 

precisa para realizar cada uma das tarefas. Essa pessoa beneficiará de datas 

anteriormente programadas para as suas tarefas mais importantes e precisa de 

garantir que planeia alguns objetivos que pode alcançar todos os dias para se manter 
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motivada. Lembretes visuais e ferramentas de agendamento de tempo serão as 

melhores armas para reduzir o stress. 

Fonte: 6 estilos e personalidades de gestão de tempo 

Se quiser saber mais sobre diferentes tipos de estilos de gestão de tempo, propomos-

lhe algumas LEITURAS EXTRA:  Identifique o seu estilo de gestão de tempo  e aumente 

a sua produtividade ao conhecer o seu estilo de gestão de tempo.  

Estilos a evitar: se se identificar como um gestor de tempo casual ou um gestor de 

tempo em tensão, tente evoluir dia após dia para melhores posições, como o estilo 

de gestão de tempo de equilíbrio ou talvez, passar de reagir para a pro-

ação/preparação. A sua gestão de tempo melhorará desde que se mantenha 

focado. Se identificar os seus alunos como gestores casuais ou gestores em 

suspense, tente fornecer-lhes as ferramentas certas para melhorar as suas 

capacidades de gestão de tempo. 

Como gerir o seu tempo 

Existem algumas dicas interessantes que se podem usar enquanto organiza o tempo de 

aprendizagem online, que são: 

● FAÇA UM PLANO: prepare o seu próprio calendário de estudo e certifique-se

de que inclui todas as datas de palestras, prazos, tarefas/exames, ... Se possível,

crie notificações para que não perca nenhumas sessões do evento/palestra. O

planeamento garante que o seu trabalho seja feito regularmente e sempre a

tempo. Estabeleça os seus objetivos e dentro de um plano crie uma lista de

afazeres, priorizando as suas tarefas e prazos. Para facilitar, Alan Lakein

propôs dividir as tarefas em tarefas mais pequenas, por isso, concretizá-las

seria mais fácil e rápido, aumentando a motivação depois de terminar cada

uma das partes de uma grande atividade. Pode obter mais informações sobre

o seu método de gestão de tempo "Queijo Suíço" ao clicar no seguinte link: O

Método do queijo Suíço. 

https://sanespaces.com/2015/09/6timetypes/
https://courses.lumenlearning.com/waymaker-collegesuccess/chapter/text-identify-your-time-management-style/
https://www.theworkathomewoman.com/5-time-management-styles/
https://www.theworkathomewoman.com/5-time-management-styles/
https://www.theworkathomewoman.com/5-time-management-styles/
https://shelwriting.com/2017/03/01/the-swiss-cheese-method-i-love-me-some-melted-cheese/
https://shelwriting.com/2017/03/01/the-swiss-cheese-method-i-love-me-some-melted-cheese/
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Pode fazer planos semanal, mensal ou mesmo diariamente. Pode 

misturar todos estes métodos para definir seus objetivos pessoais em 

tempo curto, médio e longo. 

● CRIE UMA ÁREA DE ESTUDO: criar e organizar a sua própria área de estudo

irá ajudá-lo a estabelecer uma rotina. Prepare um espaço de trabalho em casa

para si (tente não criar esse espaço no seu quarto, pois o seu cérebro poderá

identificá-lo como um local de desconexão e poderá alterar essa perceção

transformando-o num espaço de trabalho, mais ligado a sentimentos de

stress). No caso dos reclusos, encoraje-os a sentirem-se confortáveis ao

máximo nos seus espaços de aprendizagem! 10 dicas para criar o seu espaço

de estudo ideal

● AGENDE UMA ROTINA: com o objetivo de definir uma rotina, estabeleça

horários específicos para o seu tempo de aprendizagem e, quando possível,

configure alarmes ou notificações para garantir que não está a perder o seu

tempo de estudo. Esteja ciente da importância de organizar a sua agenda com

base nas suas experiências anteriores. Cada pessoa tem o seu próprio

biorritmo, por isso pode já saber quais são os melhores momentos para

desenvolver cada tarefa (por exemplo, se costuma estar mais focado durante a

manhã, poderá agendar a sua aprendizagem nas primeiras horas do dia).

Habituar-se a uma rotina pode ser mais fácil para os alunos reclusos, uma vez

que o tempo de estudo pode ser previamente agendado.

Algumas ferramentas que podem ajudá-lo a construir uma rotina: TO-DO Microsoft, 

Evernote, Do it tomorrow, Toodledo, Todolist, Freedom, Outlook calendar, Google 

calendar, ... 

● SER FLEXÍVEL e GERIR INTERRUPÇÕES: também seria útil planear algum

tempo livre no caso de precisar de resolver outros problemas inesperados, ou

mesmo para distrações, para que não tenha pressa em realizar as suas

principais tarefas. Além disso, o tempo livre é necessário, pois todos precisam

de tempo para relaxar e desanuviar. Ao treinar os seus reclusos, pode propor

https://www.ameritech.edu/blog/tips-make-environment-best-study-space/
https://www.ameritech.edu/blog/tips-make-environment-best-study-space/


“Codificação na prisão como uma valiosa ferramenta externa para o emprego" (Projeto Codificação-Out), 2018-1-ES01-KA204-
050720. Esta publicação reflete apenas os pontos de vista do autor, e a Agência Nacional Espanhola Erasmus + e a Comissão 

Europeia não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações que lhe contêm. 

25 

tirarem cinco minutos quando necessário durante as suas sessões, permitindo 

que se desliguem, uma vez que a aprendizagem por vezes pode ser difícil. 

● MONITORIZE O SEU PROGRESSO DIARIAMENTE: embora o seu tempo de

estudo não ocorra numa sala de aula, marcar presença nas suas palestras

online diárias vai facilitar o seu estudo, mas também irá apoiar o seu progresso

e mostrar a sua dedicação à aprendizagem.  Encoraje também os seus alunos a

acompanharem o progresso do estudo! Está a aproveitar o melhor do teu

tempo?

● EVITE DISTRAÇÕES: preste atenção para evitar todos os tipos de distrações

(música, redes sociais, chamadas telefónicas, TV, ...), o que pode abrandar a sua

aprendizagem. Tenha isto em mente ao criar as suas áreas de estudo e ao

treinar os seus alunos também. Tente não ser multifacetado, porque estar

focado numa atividade de cada vez pode ajudá-lo a completá-la num espaço de

tempo mais curto. Deve ter em mente que é importante dar tempo aos seus

alunos para se concentrarem na própria aprendizagem, especialmente quando

a aprendizagem é nova para eles, como pode ser as competências de

codificação.

O QUE EVITAR DURANTE A GESTÃO DE TEMPO: 

Procrastinar, não aproveitando ao máximo o seu tempo! 

Priorizar atividades que não acrescentam valor para si ou para os seus 
objetivos. Demore o tempo que necessitar para classificar as suas tarefas e 
deveres. 

Não prestar atenção à importância específica de cada tarefa. 

Agir com base em impulsos e não pensar o mais logicamente possível. 

Sobrecarregar-se e não agendar alguns momentos de desconexão ao 
longo do dia (acontece que, por vezes, ser produtivo durante todo o dia é 
contraindicado para o seu bem-estar). Além disso, não assegurar tempo 
suficiente para dormir. 
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Como está a ser explicado ao longo do documento, pode usar um planeamento diário, 

semanal ou mensal para mantê-lo organizado e no caminho certo. Selecione o estilo que 

mais lhe adequa. Aqui propomos-lhe um planeamento semanal especificamente criado 

para esta subunidade 2. 

Recomendamos que comece as suas semanas com as segundas, mas você é que 
decide. Se quiser criar um planeamento mensal utilizando o modelo anterior, basta 

reunir quatro deles. 

Produtividade 

Nas suas publicações, Stephen Covey popularizou a matriz das prioridades criadas 

pelo General Eisenhower durante a Segunda Guerra Mundial para organizar os seus 

soldados. Tal foi a sua simplicidade e utilidade, que ainda hoje é uma ferramenta básica 

que podemos aplicar nas nossas competências organizacionais e produtividade 

pessoal.  

Para podermos usá-lo, devemos refletir e analisar a importância e urgência de cada 

tarefa e depois decidir sobre a relação entre o esforço e o tempo que devemos aplicar 
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em cada caso. 

➢ IMPORTANTE: O que contribui para a obtenção de resultados (pessoais ou

profissionais). 

➢ URGENTE:  O que exige atenção imediata, independentemente se é ou não

realmente importante.

A combinação da urgência e importância determina o que temos de fazer com cada 

tarefa: 

● Elevada URGÊNCIA e ELEVADA IMPORTÂNCIA: As tarefas com esta

"identificação" são importantes para o alcance dos nossos objetivos, e também

corremos um risco se não as executarmos a tempo. Daí a pressa, os fardos...

Sentimo-nos como "bombeiros", porque estamos constantemente a "apagar

fogos". Estas tarefas são essenciais.

● Elevada URGÊNCIA e baixa IMPORTÂNCIA: Estas são as tarefas que nos

enganam, porque muitas vezes implicam satisfazer as necessidades e as

expectativas dos outros. Normalmente começamos estas tarefas quando

terminamos aquelas que são essenciais, porque já estamos emocionalmente

ligados à pressão. No entanto, a forma ideal de lidar com estas tarefas seria

parar e pensar no que é importante e no que podemos fazer com

antecedência, para que não me acabem a ser mais um fogo para apagar!

● Elevada IMPORTÂNCIA e baixa URGÊNCIA: Estas são as tarefas importantes

para atingir objetivos, mas não precisam de ser feitas imediatamente. Se

trabalharmos um pouco nestas tarefas todos os dias, podemos evitar stress

desnecessário e sentiremos que temos as coisas sob controlo.

● Baixa URGÊNCIA e baixa IMPORTÂNCIA: Estas são basicamente uma perda do

seu tempo. Parecem-lhe familiar? Situações em que sabe que o que está a fazer

não é urgente nem importante. Devia apenas "deitá-las fora" porque são

irrelevantes.
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Veja o seguinte vídeo para mais informações sobre a matriz de gestão do tempo 

das prioridades: Como Priorizar Tarefas Eficazmente: GET THINGS DONE (3:05min) 

Como trabalhar na autoprodutividade 

Eis algumas dicas que poderá considerar serem úteis para melhorar a sua 

produtividade ao trabalhar/aprender por conta própria: 

- Defina limites de tempo nas tarefas e determine quanto tempo precisa para as

completar. Isto não precisa de ser exato. Reflita sobre a importância de algo e

atribua um tempo razoável para completá-lo.

- Agrupe tarefas semelhantes e categorize-as. Por exemplo, faça chamadas

telefónicas ao mesmo tempo ou imprima todos os documentos necessários ao

mesmo tempo.

- Mantenha-se em forma, vai ajudá-lo a sentir-se muito melhor e a manter uma

elevada produtividade no trabalho.

- Comece o dia a fazer o que gosta menos primeiro para que o faça quando

estiver mais alerta e mais focado. Começar por algo que gosta pode significar

que acaba por gastar mais tempo com isso do que é realmente necessário.

- Se algo rápido e fácil surgir, faça-o agora! Não o adicione à sua "lista de coisas

a fazer", porque provavelmente está a perder mais tempo com isso do que

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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realmente a fazê-lo. 

- Reserve algum tempo na semana para pensar, planear, organizar e

priorizar. Além disso, verifique o que fez na semana anterior, o que não foi feito

ou está pendente, o que surgiu recentemente, como novas tarefas, etc.

- Aproveite os recursos e ferramentas que tem na ponta dos dedos.

Felizmente, a tecnologia de hoje oferece muitas aplicações que pode usar para

melhorar a sua eficiência.

Autoaprendizagem 

Estilos de aprendizagem 

Existe o mesmo número de estilos de aprendizagem como existem pessoas que 

estudam, por isso não hesite em descobrir os seus! No entanto, durante esta 

subunidade, serão fornecidas informações sobre os estilos de aprendizagem mais 

comuns que pode encontrar. Na verdade, o "estilo de aprendizagem" refere-se à forma 

como um aluno processa, compreende, absorve e retém informação. 

Compreender os diferentes estilos de aprendizagem é uma grande ajuda para os 

formadores, enquanto lidam com cada aluno individualmente com base na sua 

disparidade e não como um grupo homogéneo. Isto pode transformar a aprendizagem 

dos reclusos numa experiência mais agradável e reduzir a ansiedade relacionada com 

situações de aprendizagem! Mas identificar o seu próprio estilo de aprendizagem 

também pode melhorar a autoaprendizagem, desde que consiga aproveitar os seus 

pontos fortes, mas também lutar com as suas fraquezas. 

Uma das classificações mais conhecidas é o modelo VARK, desenvolvido por Neil 

Fleming e Mills em 1992, ao qual os alunos são identificados de acordo com o seu 

sentido de preferência. O acrónimo VARK refere-se aos quatro estilos de aprendizagem 

mais comuns: 

● Visual: este pode ser o seu estilo de aprendizagem se preferir aprender através

de ecrãs gráficos como diagramas, ilustrações, vídeos, instruções por escrito,

https://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/
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infográficos, gráficos ou folhetos. Se assim for, aprenderá melhor ao ver, que é o 

estilo de aprendizagem mais comum. Se é um aluno visual, provavelmente 

encontra-se a tirar notas e a rabiscar, já que o material visual é o seu melhor 

amigo. Se identificar alunos visuais, pode ajudá-los na sua aprendizagem usando 

diagramas, infográficos, apresentações, destacando conceitos-chave com cores, 

aumentando o tamanho da letra, etc., para fornecer informações. Também seria 

útil se os apresentasse com a oportunidade de desenharem com base no tópico 

que está a ensinar. 

● Auditiva: alguns alunos aprendem melhor ao ouvir, por isso a sua

aprendizagem é reforçada através do som (gravação, ouvir palestras, leituras

em voz alta, canções, ...). Aprende de forma auditiva? Uma ótima ferramenta para

ajudar os alunos que aprendem através da audição é ler as lições em voz alta e,

se necessário, repeti-las. Também pode estabelecer um tempo para fazer um

exercício de respostas a perguntas, para que possa discuti-las em voz alta.

● Leitura/Escrita: se prefere tirar notas, usar o seu livro, ler definições e artigos,

procurar novas informações online ou escrever as suas próprias apresentações,

então é mais provável que pertença aos alunos do grupo de leitura/escrita. Este

é o estilo de aprendizagem mais fácil, já que a maioria dos conteúdos de estudo

é baseado em fontes escritas. Lidar com alunos do grupo de leitura/escrita é o

mais fácil, mas não se esqueça de dar aos seus alunos a oportunidade de escrever

durante as suas aulas e dar-lhes tempo para lerem o seu conteúdo escrito.

● Cinestesia:  há alunos que preferem aprender ao tocar e ao fazer (é por isso que

também são conhecidos como alunos "tácteis"), aprendem melhor com “as mãos

na massa”, pois é quando são capazes de sentir fisicamente, os conceitos

abstratos ficam mais fáceis de entender. Para este tipo de aluno permanecer

sentado durante muito tempo é uma luta, sendo que precisa de se mover e

experienciar o processo de aprendizagem através de experiências dinâmicas, e

é por isso que costumava ser bom aluno no desporto ou nas artes. Identifica-se

como um aluno cinestésico? Em caso afirmativo, saiba que existem algumas
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ferramentas para melhorar a sua aprendizagem: use exemplos da vida real, 

aplicações e estudos de caso, continue a mover-se enquanto aprende e se 

envolve em jogos de aprendizagem, deixando espaço para o ajudar a assimilar e 

a memorizar a informação. Talvez seja mais difícil lidar com os reclusos de 

cinestésicos, mas talvez tenha estas dicas em mente ao planear as suas aulas! 

Outros tipos de estilos de aprendizagem diferentes são identificados como: 

➢ Lógica: caso prefira usar a lógica, a razão e sistemas para aprender, será um

aluno com pensamento lógico ou matemático. Estes são os alunos que querem

saber as razões por de trás de conceitos, métodos e teorias. Estes tipos de alunos

adequam-se muito bem ao tema desenvolvido neste curso de Coding OUT, uma

vez que a codificação está bastante relacionada com a matemática e o

pensamento lógico. Os alunos com um pensamento lógico devem: classificar e

agrupar informações, planear agendas e classificar atividades, ...

➢ Social: pode preferir estudar com um grupo de pessoas em vez de estudar

sozinho, não importa qual dos estilos de aprendizagem anteriores o combina

melhor (visual, cinestésico, ...). Você é um estudante social se é naturalmente um

membro de grupo, gosta de pedir feedback e desfruta da socialização.

➢ Solitário: também é possível que prefira estudar sozinho e resguardar-se a si
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mesmo, por isso terá de fazer isso para melhor processar e reter informação. Os 

alunos solitários gostam de pensar de forma independente, o que não significa 

que sejam sempre introvertidos, podem ser bastante extrovertidos, mas 

preferem estar sozinhos quando estudam. Tenha em mente ambos os estilos, 

aprendizagem social e solitária, ao planear as suas sessões. Se propõe exercícios 

de grupo/parceiros, apresente também a escolha de os reclusos trabalharem 

sozinhos, no caso de alguns serem alunos solitários. 

Qual o estilo de aprendizagem que mais o adequa? Aprendeu algo novo sobre si mesmo? 

Caso ainda não saiba qual dos estilos anteriores funciona melhor para si, tente refletir 

sobre as seguintes questões. Talvez possa perguntar a alguém em quem confia, para 

que forneça o seu feedback e novas ideias. 

- Gosta de estar entre uma multidão de pessoas?

- Ao tirar notas, usa mais palavras ou rabiscos?

- É melhor em desporto, artes, atividades musicais ou prefere temas lógicos?

- Quando aprende algo novo, prefere que alguém explique o assunto ou prefere

ler sobre o mesmo?

Ao descobrir qual o estilo de aprendizagem é o mais adequado para o seu estudo e 

tempo de aprendizagem, ganhará eficácia e poupará tempo enquanto aproveita ao 

máximo a sua aprendizagem. Também é muito importante tentar identificar quais são 

os estilos de aprendizagem presentes entre os seus alunos. Seria útil melhorar as suas 

lições e tornar o seu tempo de estudo mais agradável e bem-sucedido. 

Aprendizagem Online 
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A aprendizagem online é uma metodologia de aprendizagem distante que inclui a 

utilização de TICs e a comunicação entre alunos e formadores como os seus principais 

eixos. Assim, a aprendizagem online, que tem sido uma tendência crescente nos últimos 

anos, combina recursos eletrónicos com estratégias tradicionais de aprendizagem, de 

modo a proporcionar novos benefícios para os alunos, tais como: 

● Estudar online aumenta a flexibilidade, para que possa planear o seu tempo de

aprendizagem, o seu progresso e os seus objetivos, para que o estudo se adeque

às suas necessidades.

● Proporciona um ambiente flexível, pois poderá estudar onde quer que esteja,

desde que tenha computador e ligação à internet.

● Normalmente, a aprendizagem online é muito mais barata do que a

aprendizagem tradicional local.

● A aprendizagem online pode melhorar a sua autodisciplina e autoconfiança.

● Existem muitas opções, por isso tem mais oportunidades para escolher um

tópico.

● A aprendizagem online pode impulsionar a sua carreira.

● Enorme desenvolvimento de "micro aprendizagem", que proporciona um

conhecimento muito específico de um tema num curto período. É uma tendência

crescente nos negócios, uma vez que melhora a formação e o envolvimento dos

colaboradores.

À medida que o uso da internet se espalha por todo o mundo, cada vez mais cursos 

online e ofertas de formação estão a ser uma boa e flexível opção para as pessoas 

aprenderem em casa. No entanto, à medida que a oferta aumenta, torna-se mais difícil 

avaliar e escolher uma fonte fidedigna de aprendizagem online. Tenha em mente que a 

maioria das universidades de todo o mundo propõem opções de aprendizagem online, 

assim como entidades internacionais, como a União Europeia no âmbito do Programa 

Erasmus+. Ao mesmo tempo, atualmente, as pessoas procuram cada vez mais 

informações, notícias ou atualizações online. Existem numerosas fontes de informação 

e de dados e é muito difícil determinar se a informação é ou não credível. 
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Ao estudar na internet, tente: 

- Verificar a informação online.

- Reconhecer fontes de informação online fiáveis ou pouco fiáveis.

- Aplicar estratégias de aprendizagem e competências de gestão do tempo na sua

aprendizagem online.

Cursos Online Abertos em Massa (MOOCs) 

Os MOOCs baseiam-se na ideia de uma aprendizagem aberta e massiva fornecida na net. 

Atualmente, mais de 800 universidades em todo o mundo oferecem cursos online 

gratuitos para um número ilimitado de utilizadores interessados, mas o primeiro MOOC 

apareceu em 2007, no Utah, graças a David Wiley.  

Estes cursos online propõem tanto estratégias flexíveis como comunicação bidirecional 

entre professores e alunos através da internet. Incluem materiais como vídeos, leitura, 

questionários, mas também são participativos e incluem fóruns que visam construir 

uma comunidade entre os participantes, que proporciona uma oportunidade para 

construir uma rede na qual a partilha de conhecimentos e experiências é promovida. 

São gratuitos no sentido de que não está a pagar para aceder ao conhecimento, mas 

algumas instituições pedirão pagamento para lhe fornecer créditos ou uma acreditação. 

Ao longo da formação Coding OUT verá como funciona a metodologia dos MOOCs, por 

isso tente ter em mente como gerir o seu tempo de estudo através do curso e adaptá-lo 

ao seu estilo de aprendizagem, de forma a aproveitar ao máximo a sua aprendizagem 

online. 

Veja os seguintes vídeos para obter mais informações sobre MOOCs e como desfrutar 

dos mesmos corretamente: 

O que é um MOOC? Por Dave Cormier 4:26 min 

Sucesso num MOOC por Dave Cormier 4:16 min 

Veja as seguintes plataformas que são de confiança em que pode encontrar uma enorme 

https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r8avYQ5ZqM0
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variedade de MOOCs, mas sinta-se à vontade para pesquisar e descobrir por si mesmo 

as opções de aprendizagem que o esperam na internet: 

- Coursera

- MiríadaX

- FutureLearn

- EDX

- MITx

Como se manter focado ao estudar no computador 

Ao aprender no seu computador, sentirá a tentação de procrastinar enquanto navega 

na net. Como passa tantas horas à frente do computador, é possível que sinta 

dificuldades em concentrar-se. Além disso, passar tantas horas ao computador pode 

produzir problemas de saúde, tais como: visão turva, dores de cabeça, saltar horas de 

almoço, estar sentado por muito tempo, o que pode causar problemas circulatórios, ...   

Por isso, não se esqueça de planear as suas pausas para descontrair e mover-se, 

levantar-se e esticar-se! 

Para planear melhor o seu tempo de aprendizagem online, poderá estar interessado em 

utilizar alguns softwares de monitorização de computador. Estes softwares fornecem-

lhe informações sobre o uso do seu computador ao longo do dia, uma vez que permitem 

monitorizar atividades no mesmo: utilização do website, onde e por quanto tempo, uso 

de software e documentos, ... Propomos-lhe alguns softwares gratuitos que pode usar, 

mas sinta-se à vontade para procurar aquele que mais se adequa ao seu estilo de 

aprendizagem:  SESAME,  Jiffy,  Forest App, ... 

Outras dicas importantes a ter em mente durante a aprendizagem online no seu 

computador são: 

● Ajuste o equipamento: tanto o ecrã do computador como o monitor devem ser

ajustados, colocando o monitor a um braço de distância. Preste também atenção

ao brilho e contraste do seu ecrã, bem como aos tamanhos da letra em websites

e documentos para a leitura ser mais fácil e confortável.

https://www.coursera.org/
https://miriadax.net/
https://www.futurelearn.com/
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/school/mitx
https://www.sesametime.com/
https://jiffy.nu/
https://www.forestapp.cc/
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● Cuide dos seus olhos: aproveite as pausas para relaxar os olhos. Pode exercê-los

trabalhando no método da regra 20-6-20: após 20 minutos a olhar para o ecrã

do computador, olhe para outro objeto a pelo menos 6 metros de distância

durante, pelo menos, 20 segundos.

● Evite distrações informáticas: os computadores são uma ótima ferramenta para

o autoestudo, mas também são um grande recurso de distrações (redes sociais,

vídeos do YouTube, notícias online, ...). As distrações fazem-no perder tempo, 

mas existem algumas ferramentas que podem ajudá-lo a controlar este tipo de 

interrupções, assim como extensões de bloqueio de websites. 

DICAS EXTRAS 

DICAS PARA A GESTÃO DO TEMPO 

➢ Tente planear com antecedência e sente-se por uma hora definida do dia para

trabalhar no curso.

➢ Não faça multitarefas ao mesmo tempo e concentre-se no momento

presente.

➢ Recompense-se depois de completar as suas tarefas.

DICAS PARA APRENDIZAGEM ONLINE 

➢ Estabeleça os seus próprios objetivos de aprendizagem, seja coerente com o

tempo de estudo planeado.

➢ Aproveite para analisar diferentes estilos de aprendizagem e selecione aquele

que mais lhe convém.

➢ Fontes online que podem ser consideradas credíveis: materiais publicados nos

últimos dois anos, artigos de investigação de autores conhecidos, informações

de domínios como .gov, .edu, .ac, fazem a sua pesquisa no Google Académico.

➢ Fontes que devem ser evitadas: materiais desatualizados, publicações em redes
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sociais, blogs, artigos sem citações, Wikipédia, domínios como .com, .org, .net, 

etc. 

➢ Tente sempre avaliar a validade da informação e faça o seu melhor para

encontrar uma fonte fidedigna.

Vídeos relacionados em inglês: 

A filosofia da Gestão do Tempo TED Talk de Brad Aeon (12:07 min) 

Uma poderosa lição sobre a gestão do tempo (4:14 min) 

Estudar Competências - Gerir o seu tempo (4:29 min) 

Como criar um espaço de trabalho produtivo 

Estudar sem espaço de estudo 

Vídeos relacionados em espanhol: 

Técnicas de Gestão do Tempo: O método Eisenhower (7:50min) 

Tempo para tudo: Ezequiel Kahan no TEDxAvCorrientes 2013  

Tipos de ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM (3 maneiras fáceis de aplicar em 5 min) 

Estilos de aprendizagem VARK  

Conceitos-chave de e-learning  

4 Dicas para Estudo Remoto: Como organizar-se para estudar online?  

Vídeos relacionados em português:  

O que é autogestão? 

COMO SER MAIS PRODUTIVO - A TRIADE DO TEMPO 

Escolhas (Curtas animado) 

Como Traçar METAS Que Geram Grandes Resultados - Meta SMART 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=F5JI_6nsgaM
https://www.youtube.com/watch?v=JGr46kYMEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCk9SILTo1g
https://www.youtube.com/watch?v=vEF2PV7d7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
https://www.youtube.com/watch?v=Rsj_z43oNRk
https://www.youtube.com/watch?v=bNZ0iPCXy9A
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ATIVIDADES PROPOSTAS DE GESTÃO DO TEMPO E APRENDIZAGEM ONLINE 

É A VOSSA VEZ! 

Atividade 1. 

Pode utilizar a seguinte matriz de prioridades para agendar as suas tarefas e 

atividades com base na sua importância e urgência. Antes de iniciar o treino de Coding 

OUT, pode ser útil planear o tempo de aprendizagem com os reclusos, para que possa 

saber o que eles acham ser mais importante ou difícil, para que todos possam gerir 

melhor o tempo de aprendizagem. 

MATRIZ DE PRIORIDADES URGENTE NÃO URGENTE 

IMPORTANTE 

NÃO IMPORTANTE 

Use esta matriz para ajudar os reclusos a agendar e organizar as suas 

prioridades (quando tiverem a formação VET na prisão, mas também ajudá-los a 

organizar alguma atividade importante quando estiverem fora da prisão). 

Atividade 2. 

Propomos-lhe que complete o questionário abaixo para descobrir qual é o seu 

estilo de aprendizagem.  

Qual é o seu Estilo de Aprendizagem? Questionário 

Nos anexos desta Unidade encontrará uma transcrição das suas perguntas e 

respostas, para que os seus alunos também as possam completar e descobrir os 

seus estilos de aprendizagem. De qualquer forma, existem muitas opções na 

internet, por isso não hesite em procurar por outra melhor que se adeque às suas 

necessidades, fazer o download, imprimi-la e pedir aos seus reclusos para a 

completar. 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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PERGUNTAS AUTORREFLEXIVAS 

○ O que aprendeu ao longo desta Unidade 1?

○ Mantenha um registo de como passa o seu tempo enquanto estuda este curso.

Registe o tempo que gasta na plataforma e em que atividades se envolve quando

inicia sessão no curso.

○ Autoreflita sobre como o seu tempo poderia ser usado de forma mais eficaz. Como

beneficia da sua gestão do tempo? Pense nas coisas que gostaria de fazer se tivesse

mais tempo de lazer e aproveitasse!

○ Crie o seu tempo de estudo numa agenda. Pode usar alguns modelos online para

fazê-lo. Tente agendar os seus dias por uma semana inteira, para que saiba

claramente o que fazer em cada momento.

○ Como pode aplicar a sua aprendizagem quando ensina os reclusos? Quais são as

competências mais úteis para eles?
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UNIDADE DE COMPETÊNCIA 1: ANEXOS 

QUESTIONÁRIO: QUAL É O SEU ESTILO DE APRENDIZAGEM? 

 fonte: Education Planner 

1. Que tipo de livro gostaria de ler por lazer?

a) Um livro com muitas fotos
b) Um livro com muitas palavras
c) Um livro com pesquisas de palavras ou palavras cruzadas

2. Quando não sabe como soletrar uma palavra, o que é mais provável que faça?

a) Escreve para ver se parece correto
b) Soletra em voz alta para ver se soa correto
c) Traça as letras no ar (ortografia com o dedo)

3. Está a fazer compras de roupa e está à espera na fila para pagar. O que é mais provável

que faça enquanto espera?

a) Olha ao redor para outras roupas nas prateleiras
b) Fala com a pessoa ao seu lado na fila
c) Inquieta-se ou movimenta-se para trás e para a frente

4. Quando lê a palavra "gato", o que faz primeiro?

a) Imagina um gato na sua mente
b) Diz a palavra "gato" para si mesmo
c) Pensa em estar com um gato (acariciando-o ou ouvi-lo ronronar)

5. Qual é a melhor maneira de estudar para um teste?

a) Lê o livro ou as suas notas e revê imagens ou gráficos
b) Pede a alguém que lhe faça perguntas para que possa responder em voz alta
c) Inventa cartões de índice que pode rever

6. Qual é a melhor maneira de aprender como algo funciona (como um computador ou

um videojogo)?

a) Arranja alguém para lhe mostrar
b) Lê sobre ou assunto ou ouve a explicação de alguém
c) Descobre por si mesmo

7. Se fosse a um baile na escola, o que mais se lembraria no dia seguinte?

a) Os rostos das pessoas que estavam lá
b) A música que foi tocada
c) Os movimentos de dança que fizesse e a comida que comesse

8. O que acha mais o distrai mais quando está a tentar estudar?

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles.shtml
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a) Pessoas a passar por mim
b) Barulhos altos
c) Uma cadeira desconfortável

9. Quando está zangado, o que é mais provável de fazer?

a) Vestir o teu rosto "zangado"
b) Gritar e berrar
c) Bater portas

10. Quando se sente feliz, o que é mais provável fazer?

a) Sorrir de orelha a orelha
b) Falar entusiasmadamente
c) Agir de forma entusiasmada

11. Quando está num lugar novo, como encontra o caminho de volta?

a) Procura por um mapa ou direções que o mostra onde tudo está
b) Pede indicações a alguém
c) Começa a andar por aí até encontrar o que procura

12. Destas três aulas, qual é a sua favorita?

a) Aula de arte
b) Aula de música
c) Aula de ginástica

13. Quando ouve uma música no rádio, o que é mais provável que faça?

a) Imagina o vídeo que acompanha
b) Canta ou cantarola com a música
c) Começa a dançar ou a bater o pé

14. O que acha que o distrai mais quando está na aula?

a) Luzes que são muito brilhantes ou muito fracas
b) Ruídos do corredor ou do exterior do edifício (como o tráfego ou alguém a cortar

a relva)
c) A temperatura estar muito quente ou muito fria

15. O que gosta de fazer para relaxar?

a) Ler
b) Ouvir música
c) Fazer exercício (caminhada, corrida, fazer desportos, etc.)

16. Qual é a melhor maneira de se lembrar do número de telefone de um amigo?

a) Imagina os números no telefone como se os digitasse
b) Diz em voz alta uma e outra vez
c) Escreve ou guarda-o na sua lista de contactos telefónicos
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17. Se ganhasse um jogo, qual destes três prémios escolheria?

a) Um cartaz para a parede
b) Um CD de música ou um download de mp3
c) Um jogo de algum tipo (uma bola de futebol ou futebol, etc.)

18. A que prefere ir com um grupo de amigos?

a) A um filme
b) A um concerto
c) A um parque de diversões

19. O que é que mais se lembra das pessoas novas que conhece?

a) O rosto, mas não o nome
b) O nome, mas não o rosto
c) O que falou com elas

20. Quando dá instruções a alguém para a sua casa, o que é mais provável que lhes diga?

a) Uma descrição de edifícios e marcos que passarão pelo caminho
b) Os nomes das estradas ou ruas em que estarão
c) "Siga-me — será mais fácil se eu apenas mostrar-lhe como chegar lá."

Maioria de A) - ALUNO AUDITIVO 

Se é um aluno auditivo, aprende a ouvir. Compreende e lembra-se das coisas que ouviu. Armazena 
informação pela forma como soa, e tem mais facilidade em compreender instruções faladas do 
que escritas. Muitas vezes aprende ao ler em voz alta porque tem de ouvi ou falar para saber. 

Sendo um aluno auditivo, provavelmente murmura ou fala consigo mesmo ou com os outros se se 
aborrecer. As pessoas podem pensar que não está a prestar atenção, mesmo que possa estar a 
ouvir e a compreender tudo o que está a ser dito. 

Aqui estão algumas coisas que os alunos auditivos como você podem fazer para aprender melhor: 

● Sente-se onde pode ouvir.

● Verifique a saúde da sua audição regularmente.

● Use cartões para aprender novas palavras; leia-os em voz alta.

● Leia histórias, tarefas ou direções em voz alta.

● Grave palavras ortográficas e depois ouça a gravação.

● Tenha perguntas de teste a serem lidas em voz alta.

● Estude material novo lendo-o em voz alta.
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Lembre-se que precisa de ouvir as coisas, não apenas vê-las, para aprender bem. 

Maioria de B) - ALUNO VISUAL 

Se é um aluno visual, aprende lendo ou vendo imagens. Compreende e recorda as coisas à vista. 
Pode imaginar o que está a aprender na sua cabeça, e aprende melhor usando métodos que são 
principalmente visuais. Gosta de ver o que está a aprender. 

Como aluno visual, normalmente é arrumado e limpo. Muitas vezes fecha os olhos para visualizar 
ou se lembrar de alguma coisa, e vai encontrar algo para ver se se aborrecesse. Pode sentir 
dificuldade com as direções faladas e distrair-se facilmente com sons. É atraído pela cor e pela 
linguagem falada (como histórias), que é rica em imagens. 

Aqui estão algumas coisas que os alunos visuais como você podem fazer para aprender melhor: 

● Sente-se perto da frente da sala de aula (não significa que é o animal de estimação do

professor!)

● Verifique a saúde da sua visão regularmente.

● Use cartões para aprender novas palavras.

● Tente visualizar coisas que ouve ou que lhe são lidas.

● Escreva palavras-chave, ideias ou instruções.

● Desenhe imagens para ajudar a explicar novos conceitos e depois explique-as.

● Use cores como código de coisas.

● Evite distrações durante os períodos de estudo.

Lembre-se que precisa de ver as coisas, não apenas ouvi-las, para aprender bem. 

Maioria de C) – ALUNO TÁCTIL 

Se é um aluno táctil, aprende através do toque e a fazer. Compreende e lembrasse das coisas 
através do movimento físico. É um aluno "prático" que prefere tocar, mover, construir ou desenhar 
o que aprende, e tende a aprender melhor quando algum tipo de atividade física está envolvida.
Precisa de ser ativo e fazer pausas frequentes, fala frequentemente com as mãos e com gestos, e
pode sentir dificuldade em estar sentado e apenas parado.

Como um aluno táctil, gosta de desmontar as coisas e juntar as coisas, e tende a encontrar razões 
para mexer ou se mover quando se aborrece. Pode estar muito bem coordenado e ter uma boa 
capacidade atlética. Pode facilmente lembrar-se de coisas que foram feitas, mas que pode sentir 
dificuldade em lembrar-se do que viu ou ouviu durante o processo. Muitas vezes comunica-se 
tocando, e aprecia formas de encorajamento expressas fisicamente, como uma palmadinha nas 
costas. 
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Aqui estão algumas coisas que os alunos tácteis como você pode fazer para aprender melhor: 

● Participe em atividades que envolvam toque, construção, mudança ou desenho.

● Faça muitas atividades práticas como completar projetos de arte, passear ou

representar histórias.

● Não faz mal mascar pastilha elástica, andar por aí, ou balançar numa cadeira

enquanto lê ou estuda.

● Use cartões e organize-os em grupos para mostrar relações entre ideias.

● Trace palavras com o dedo para aprender a ortografia (ortografia do dedo).

● Faça pausas frequentes durante os períodos de leitura ou de estudo (frequentes, mas

não durante muito tempo).

● Não faz mal bater num lápis, abanar o pé, ou agarrar-se a alguma coisa enquanto

aprende.

● Use um computador para reforçar a aprendizagem através do sentido do toque.

Lembre-se que aprende melhor fazendo, não apenas lendo, vendo ou ouvindo. 

Referências para o desenvolvimento do conteúdo:  

Goleman, D. (2005). Inteligência Emocional, Bantam Books. 

Bandura, A. (1989). Agência humana em teoria cognitiva social,  a psicóloga americana. 

Lakein, A. (1974). Como controlar o seu tempo e a sua vida,  Signet. 

Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People( ReinoUnido: Simon + 

Schuster UK) 

Neil Fleming, N. and Mills, C. (1992). MODELO VARK. 

14 Estratégias de Gestão do Tempo Fácil para vencer a procrastinação 

10 Apps e Extensões para escola e produtividade que todos os alunos precisam 

Compreender os 7 tipos de estilos learning 

http://techbloke.com/time-management-tips-to-beat-procrastination/
http://techbloke.com/time-management-tips-to-beat-procrastination/
https://www.youtube.com/watch?v=JI3GIpOT9pQ
https://www.youtube.com/watch?v=JI3GIpOT9pQ
https://blog.mindvalley.com/types-of-learning-styles/
https://blog.mindvalley.com/types-of-learning-styles/
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4 formas de melhorar e aumentar a autoeficácia 

O que Stephen Covey me ensinou sobre priorizar

https://positivepsychology.com/3-ways-build-self-efficacy/
https://guce.huffpost.com/copyConsent?sessionId=3_cc-session_da7343d0-221f-4e2c-a4df-4eda93e76bd6&inline=false&lang=en-us
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