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Dispor de computador / telemóvel / tablet com acesso à internet.
Ter instaladas as plataformas de comunicação a utilizar e criar uma
conta para aceder a elas.
Ter fones de ouvido e microfone conectados ao computador
Ter os dados para aceder à sessão online (hora e data, link para a
sessão e senha se necessário).

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
O desenvolvimento das propostas educativas do SIEP em formato virtual
requer que as pessoas facilitadoras tenham previamente certos recursos
para poderem coordenar as sessões em pleno:

Ao mesmo tempo, os pontos anteriores também se aplicam aos
participantes que estarão envolvidos nas sessões virtuais (exceto para a
criação de uma conta nas plataformas de comunicação).

Recomenda-se que, para a implantação das propostas educativas, seja
formada uma equipa de pelo menos duas pessoas para facilitar todas as
fases do processo:

Facilitador/a: estabelece as diretrizes básicas do evento, garante o 

 cumprimento de todas as atividades e dá suporte à restante equipa.

Suporte Técnico: gere os detalhes de conexão e plataforma ou
ferramentas e responde às dúvidas da equipa e dos participantes.

Recomenda-se que o Facilitador e o Suporte Técnico realizem uma sessão
de teste com as plataformas de comunicação a serem utilizadas. Isso
permitirá que se saiba com certeza como administrá-las adequadamente
durante as sessões.
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Os participantes se registem nas sessões.
Os participantes tenham com antecedência informações precisas
sobre os horários e datas das sessões.
Os participantes forneçam o seu e-mail como principal meio de
contacto
Os participantes possam expressar se estão a ter alguma dificuldade
(técnica, tecnológica, social, deficiência, fuso horário) e que os
facilitadores possam levar essas necessidades em consideração.

Os participantes possam dar o seu consentimento informado para
serem fotografados e / ou gravados.
Os facilitadores tenham uma noção aproximada do número de
pessoas que irão ter e do perfil do grupo, para poderem adequar a
aplicação das propostas educativas a estes dois pontos.

É recomendável elaborar um Google Form para que:
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Identificar a proposta a ser dinamizada, o seu objetivo, as instruções
que devem ser partilhadas com os participantes para realizá-la e o
resultado esperado.

Ter as ferramentas que serão utilizadas para o desenvolvimento da
proposta.

Preparar a área de trabalho com antecedência para que os
participantes só precisem clicar e aceder.

Saber com antecedência o número de participantes que estarão
durante a aplicação da proposta
Calcular o tempo que deve ser dedicado à proposta, considerando a
sua explicação, aplicação e partilha anteriores.
Definir antecipadamente o dia e a hora da sessão. Leve em
consideração o perfil e o fuso horário dos participantes, pois esses
aspetos podem influenciar o seu desempenho.

Definir as funções dos facilitadores (se houver mais do que um).

ANTES DE SE INICIAR AS PROPOSTAS EDUCATIVAS
Considera-se necessária uma revisão prévia da proposta educativa que vai
ser colocada em prática virtualmente. Isso significa levar em consideração
os passos sugeridos na proposta e um planeamento no qual os
facilitadores sejam claros sobre os recursos que necessitam e horários,
bem como as indicações que devem transmitir aos participantes em
todos os momentos. Para isso é recomendado:

Como parte desse planeamento prévio, também é recomendado que os
facilitadores tenham em consideração os seguintes aspetos:

10



Recomenda-se que os participantes sejam informados com
antecedência sobre os requisitos técnicos que precisam para participar
da sessão, se devem instalar software ou criar uma conta em
determinados serviços da web.

Compartilhar instruções com os participantes sobre como aceder /

utilizar as plataformas eletrónicas.
Ter regras de convivência para a participação durante a proposta,

baseadas no respeito e na colaboração, atendendo à diversidade de
género, cultura e etnia dos participantes e partilhá-las com os
participantes antes do workshop virtual.
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Apresente uma visão geral da proposta (objetivo, tempos e resultados).
Apresente visualmente as instruções dos passos a seguir para realizar a
atividade.

Crie um ambiente propício à participação de todas as pessoas nos
grupos, onde se sintam à vontade para dar a sua opinião e co-criar a
solução.

Recomenda-se silenciar os microfones dos participantes para que o
que eles ouçam sejam instruções sobre o que será feito a seguir.

Dar as instruções antes de fazer a divisão dos grupos para que todos
tenham claro o que vai ser feito nos pequenos grupos e o tempo dessa
divisão.

Usar a funcionalidade "Salas simultâneas" do Zoom para dividir os
participantes nos grupos exigidos pela proposta ou com base no
número de participantes. Esta divisão pode ser feita de forma aleatória
ou manual, bem como alternar essas modalidades.
Uma vez criados os grupos, o facilitador poderá aceder a cada grupo
para esclarecer dúvidas, promover interação, dar instruções adicionais,
partilhar material e / ou rever o andamento de cada grupo.

DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

EDUCATIVAS
É importante moderar a atividade com atitude e energia positivas, pois
isso ajudará os participantes a sentirem-se motivados para fazer a
proposta. Com esta mesma atitude e energia, é recomendável partilhar os
detalhes do que se espera que os participantes façam:

Se tiver que fazer pequenos grupos, é recomendado:
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Recomenda-se avisar os participantes com cinco minutos de
antecedência que a atividade está para encerrar e que devem retirar as
suas conclusões (antes da sua reincorporação no grupo em geral).
Ter um controle de tempo constante.

Colocar o modo galeria para visualizar todas as telas dos participantes.
Pedir aos participantes do público para silenciarem os seus microfones
e removerem as suas câmaras para se verem apenas aqueles que
representarão a cena.

Planos de fundo com zoom podem ser utilizaods   para definir a cena
durante a performance.

Fazer uma breve demonstração do uso da ferramenta com a qual
trabalhará.

Disponibilizar o chat do Zoom como um espaço para dúvidas técnicas.

Ter ativo o acesso a Socrative
Lançar o questionário vinculado à proposta educativa que está a ser
aplicada
Escolher a opção de feedback imediato
Partilhar o link Socrative no “modo de aluno”

(https://b.socrative.com/login/student/).

Se for necessário realizar apresentações teatrais durante a aplicação das
propostas, recomenda-se:

Se outras aplicações forem utilizadas durante as propostas, é
recomendado:

Se o Socrative for utilizado para o debriefing recomenda-se:
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Pedir para escreverem o nome da sala
Pedir para escreverem os seus nomes
Pedir para responderem às perguntas propostas
Partilhar a tela para que todo o grupo possa ver o que está a ser
respondido
A partir das respostas que vão surgindo, o facilitador poderá
aprofundar a reflexão, tanto em grupo como individualmente (ou
alternadamente), tendo em conta o que é expresso pelos participantes.
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Enviem emails de agradecimento aos participantes.
Enviem o inquérito de satisfação aos participantes (se houver).
Caso a sessão tenha sido gravada, partilhem o vídeo para que os
participantes tenham acesso.

Realizem o acompanhamento dos compromissos e acordos efetuados
durante a implementação das propostas.

DEPOIS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

EDUCATIVAS
Una vez finalizada a sessão, recomenda-se que as pessoas facilitadoras:
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Revejam a programação e o tempo gasto na implementação das
propostas (em geral) e das suas atividades (em geral). Isso  permitirá
avaliar se é necessário fazer ajustes para as próximas sessões em
relação a maximizar o tempo e / ou trabalhar de forma mais eficaz.

Partilhem as suas experiências com a equipa de facilitadores ou com
os seus pares de outras instituições para trocar opiniões e sentimentos.
Ouvir as experiências de outras pessoas pode ser um bom espelho para
melhorar o trabalho nas seguintes propostas.
Partilhem as suas aprendizagens sobre a implementação das
propostas e o processo de aprendizagem dos participantes.
Se tiverem dicas, sugestões, ferramentas ou recursos que podem
facilitar o trabalho das propostas educativas em ambientes virtuais, é
importante que mais facilitadores tenham acesso a esses recursos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como forma de autoavaliação, recomenda-se que as pessoas facilitadoras:
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CHECK-LIST PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Passo 1. Identificar os objetivos, datas e duração

Atividade Realizado
Não é

necessário

Definir a proposta a aplicar

Definir claramente os resultados esperados

Estabelecer data, hora exata e duração

Passo 2. Definir a audiência

Atividade Realizado
Não é

necessário

Verificar o fuso horário mais conveniente
para os participantes

Estimar o número de participantes

Criar lista de presenças para ter um registo
das pessoas participantes
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CHECK-LIST PREPARAÇÃO

Passo 3. Explorar a plataforma

Atividade Realizado
Não é

necessário

Verificar qual é a plataforma ou
ferramenta mais adequada para a
proposta a ser aplicada

Explorar todas as opções oferecidas pela
plataforma e os seus requisitos técnicos

Agendar o link de acesso com pelo menos
uma semana de antecedência

Estabelecer os campos obrigatórios para
que os participantes possam aceder à
plataforma

Passo 4. Comunicação

Atividade Realizado
Não é

necessário

Criar um Google Form para a inscrição dos
participantes

Preparar e enviar os convites com os links
de acesso

Enviar lembretes com data e hora da
sessão

21



CHECK-LIST EXECUÇÃO

EXECUÇÃO

Passo 5. O momento da verdade

Atividade Realizado
Não é

necessário

Conectar todos os membros do grupo
facilitador

Verificar todos os dispositivos de áudio e
vídeo para facilitadores e participantes

Iniciar pontualmente

Ativar o processo de gravação e avisar
os participantes
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CHECK-LIST SEGUIMENTO 

SEGUIMENTO

Passo 6. Fecho

Atividade Realizado
Não é

necessário

Enviar e-mails de agradecimento

Enviar inquérito de satisfação

Se a sessão foi gravada, partilhar o
vídeo com os participantes

Acompanhar os compromissos e acordos
efetuados durante a sessão
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ENTRA EM CONTACTO

Partilha a tua experiência nas redes sociais, mencionando 

 @sieperasmusplus2018

Partilha a tua experiência com os teus pares e jovens nas redes sociais
com o hashtag #SIEP #ErasmusPlus

Conta a tua experiência  através de imagens, perguntas ou

descrições contando como foi a implementação das propostas

educativas na modalidade virtual. 





ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Esta publicação utilizou as informações disponibilizadas pelas próprias
plataformas para a elaboração das instruções de uso. Este documento é
apenas para uso educacional e não visa gerar qualquer tipo de lucro.

CREATIVE COMMONS
Esta publicação está licenciada sob a licença Attribution-Noncommercial-
No Derivatives 4.0 International. (CC BY-NC- ND 4.0) Isto significa que deve
dar o crédito apropriado e fornecer um link para a licença, mas de forma
alguma deve sugerir que o licenciante a endosse ou ao seu uso
(atribuição). Não pode utilizar o material para fins comerciais (não
comerciais). Se modificar, transformar ou construir sobre este material, 
 não pode distribuir o material modificado (NoDerivatives).






