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Guia didático do docente

ESCOLHER A MELHOR OPORTUNIDADE

1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinâmicas

6 · Resultados

15’

2 · Materiais

Ser capazes de integrar os diferentes trabalhos individuais na visão 
global da equipa.

Aplicar, como equipa, critérios objetivos para a tomada de decisões.

Utilizar as mesmas fichas de exemplos de problemas da sessão anterior. 
Perguntar se identificaram novos cenários/problemas em resultado da 
observação. O trabalho de campo realizado pelos próprios estudantes pode 
constituir a melhor lista de exemplos possível.

Trabalho de equipa. A cada uma das equipas é proporcionado o modelo 
“Cenários e problemas”. Os estudantes devem juntar-lhe os problemas que 
considerarem mais interessantes, tanto os que já foram identificados na sessão 
anterior como os que cada um dos membros da equipa tiver detetado durante 
o trabalho de campo.

Utilizar o modelo “Seleção do problema” para que cada equipa avalie os 
problemas que se considerarem mais interessantes. Por fim, devem escolher um 
problema que vai ser o eixo principal do seu projeto.

Como sempre, ao finalizar um módulo, os responsáveis da comunicação têm de 
elaborar o modelo “Resultado do módulo”.

- 5 fichas de exemplos para o docente (S3A)

- 1 modelo “cenários e problemas” por equipa  (S4A) 

- 1 modelo “Seleção do problema” por equipa  (S4B) 

- 1 modelo “Guia: o problema” por equipa  (S4C) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: o problema” por equipa  (S4D)

3 · Estrutura temporal da sessão

Resultados 

Exemplos

Dinâmicas

Módulo 2

Sessão 4

20’

20’

15’

20’

20’
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Guia didático do docente

ESCOLHER A MELHOR OPORTUNIDADE

O que é Modo Operativo

15’

Objetivo

Utilizar os exemplos da sessão anterior e o próprio trabalho de campo realizado 
pelos estudantes para analisar o conjunto de problemas e potenciais soluções a 
partir das quais é possível desenvolver um projeto de empreendimento.

Enfatizar a dificuldade de identificar problemas, ressaltando ao mesmo tempo 
o paradoxo que significa a grande quantidade dos mesmos fazerem parte 
integrante do nosso dia-a-dia.

Material:

- 5 fichas de exemplos para o docente  (S3A)

 
Pode utilizar as fichas de exemplos para o doccente correspondentes à sessão 
anterior focando o interesse dos estudantes nas diferentes tipologias dos 
problemas. Por outro lado, também pode ser interessante os estudantes 
partilharem os cenários e os problemas que foram trabalhados pelas diversas 
equipas.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 2

Sessão 4
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Guia didático do docente

ESCOLHER A MELHOR OPORTUNIDADE

O que é Modo Operativo

20’

Objetivo

Atividade de equipa na qual deve convergir o trabalho prévio, realizado 
na sessão anterior, com o trabalho de campo efetuado por cada membro 
da equipa com o objetivo de identificar problemas que se possam tornar 
oportunidades de empreendimento.

Identificar uma série de problemas suficientemente interessantes para poderem 
ser o eixo da proposta de empreendimento de cada equipa.

Material:

- 1 modelo “Cenários e problemas” por equipa  (S4A) 

Sem esquecer os problemas já identificados na sessão anterior, os membros de cada 
equipa devem partilhar uns com os outros o trabalho de campo realizado por cada 
um deles.
O objetivo é realizar uma seleção dos cinco problemas considerados mais interessantes 
que vão ser avaliados de forma objetiva na etapa seguinte desta mesma sessão. 
O critério para realizar esta primeira seleção tem de ser o seu potencial como 
oportunidade de empreendimento.

Se dois dos problemas selecionados se referirem ao mesmo cenário ou à mesma 
dificuldade, isso não terá importância.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 2

Sessão 4
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Guia didático do docente / Atividade

CENÁRIOS E PROBLEMAS

Módulo 2

Sessão 4

PROBLEMA CASA RUA

CENÁRIOS

ESCOLA BIBLIOTECA CINEMA EXCURSÃO

NÃO É LIMPO

NÃO É POSSÍVEL

Sentar-se 
num sofá

-Guardar o telemóvel 
quando se vai à praia
-Ler o telemóvel ao ar 
libre

Saber se um 
livro nos vai 
prender

Ver um filme 
quando se quiser

Chegar à 
montanha

Quando não se 
gosta do filme

Dormirse
Tirar la 
basura

Comer

Não 
devolver 
um livro

Imprima em DIN-A4 ou se possível em DIN-A3 
um número de cópias do modelo seguinte 
(S4A) igual ao número de equipas que tiver 
na aula. 

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Coloquem nesta grelha os problemas mais interessantes identificados na sessão 
anterior e os descobertos durante o trabalho de campo.

Para o meu avô é 
difícil telefonar ou 
utilizar o comando 
da televisão

O despertador acorda 
toda a gente que 
dorme no mesmo 
quarto

A Internet se 
estivermos todos 
ligados

As lâmpadas de 
baixo consumo

O mata-moscas

- Fazer skate
- Fazer ginástica
- Pintar grafitis    

Não há bancos 
suficientes no 
parque

Ir para a escola a pé 
e nunca saber se 
chegamos cedo ou 
tarde

A roupa 
de marcas 
conhecidas

O mau cheiro 
de alguns 
contentores

Regar as plantas 
e molhar os 
vizinhos de baixo  

Fazer festas 
com os amigos

Organizar os 
trabalhos e o 
TPC

Levar e trazer os 
livros da escola para 
casa todos os dias

As filas na 
cantina

Aprender inglês 
no verão

Os livros usados 
que deitamos fora 
todos os anos

Livros em papel 
que nunca se 
leem

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO 

NÃO É BARATO

NÃO É ECOLÓGICO
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Material do estudante / Atividade
Módulo 2

PROBLEMA CASA RUA

CENÁRIOS

ESCOLA

Coloquem nesta grelha os problemas mais interessantes identificados na sessão 
anterior e os descobertos durante o trabalho de campo.

CENÁRIOS E PROBLEMAS

Modelo S4A

NÃO É FÁCIL

NÃO É CÓMODO

NÃO É RÁPIDO 

NÃO É BARATO

NÃO É ECOLÓGICO

Sessão 4
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Guia didático do docente

ESCOLHER A MELHOR OPORTUNIDADE

O que é Modo Operativo

20’

Objetivos

Mecanismo objetivo para escolher o problema que oferece maior 
potencial como projeto de empreendimento

Aprender a avaliar os problemas e as oportunidades de forma objetiva. 

Aprender a tomar decisões de maneira metodológica como equipa.

As equipas trabalham com o modelo “Seleção do problema” com o objetivo 
de avaliar de forma objetiva um máximo de cinco problemas, escolhendo 
finalmente aquele que obtiver a maior pontuação. É possível que ao 
conhecerem os parâmetros de avaliação decidam mudar a escolha inicial dos 
cinco problemas.

Depois do problema ter sido escolhido, os responsáveis da comunicação têm 
de elaborar o modelo de resultados do módulo. Para esse efeito dispõem do 
modelo “Guia: o problema”. O resultado deve ser transcrito na ficha “Resultado 
do módulo”.

Material:

- 1 modelo “Seleção do problema” por equipa  (S4B) 

- 1 modelo “Guia: o problema” por equipa  (S4C) 

- 1 modelo “Resultado do módulo: o problema” por equipa  (S4D)

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 2

Sessão 4
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Guia didático do docente / Atividade
Módulo 2

SELEÇÃO DO PROBLEMA

PROBLEMA RELEVÂNCIA EFICIÊNCIA VIABILIDADE TOTAL RANKING

Avalia cada problema com uma pontuação de 1 a 5 (1 = nada / 5 = muito)
utilizando cada uma destas três categorias:

Oproblema escolhido é: 
Dificuldade das pessoas idosas para utilizar telemóveis.

- Relevância: o problema afeta muita gente (5) ou pouca gente (1).

- Eficiência: a solução do problema será uma mudança radical para o utilizador (5) ou será simplesmente uma melhoria (1).

- Viabilidade: nós próprios podemos resolver o problema (5) ou a solução está fora das nossas possibilidades (1).

Aprender inglês 
no verão 5 3 2 10 3

5 4 4 13 1

5 5 2 12 2

1 2 3

2 2 4 8 4
Regar as plantas 
sem molhar os 
vizinhos

Dificuldade das 
pessoas idosas para 
utilizar telemóveis

O despertador 
acorda toda a 
gente

Deitar fora lixo 
no campo

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S4B) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Sessão 4
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Módulo 2
Sessão 4

Material do estudante / Atividade

SELEÇÃO DO PROBLEMA

PROBLEMA RELEVÂNCIA EFICIÊNCIA VIABILIDADE TOTAL RANKING

Avalia cada problema com uma puntuação de 1 a 5 (1 = nada / 5 = muito)
utilizando cada uma destas três categorias:

O problema escolhido é: 

- Relevância: o problema afeta muita gente (5) ou pouca gente (1).

- Eficiência: a solução do problema será uma mudança radical para o utilizador (5) ou será simplesmente uma melhoria (1).

- Viabilidade: nós próprios podemos resolver o problema (5) ou a solução está fora das nossas possibilidades (1).

Modelo S4B
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Módulo 2

Sessão 4

GUIA: O PROBLEMA

O PROBLEMA

Seguindo o esquema das perguntas facultadas, descrevam de forma sintética qual
é o problema que decidiram solucionar e os motivos que vos levaram a escolhê-lo.

- Qual é o problema? Porque ocorre?

- A quem afeta? Quantos são?

- É um problema grave para eles?

- O que é que vos faz pensar que o podem solucionar?

- Há algum motivo especial pelo qual o tenham escolhido?

Quase todas as pessoas de idade têm problemas para utilizar telemóveis porque são 

aparelhos demasiado complicados para eles. Isso impede-os de comunicarem com 

facilidade. Achamos que pode haver algum produto novo que sem utilizar nenhuma 

tecnologia resolva este problema que têm muitos dos nossos avós.

Guia didático do docente / Atividade

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S4C) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.  

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade

GUIA: O PROBLEMA

O PROBLEMA

Seguindo o esquema das perguntas facultadas, descrevam de forma sintética qual
é o problema que decidiram solucionar e os motivos que vos levaram a escolhê-lo.

Módulo 2

Sessão 4
Modelo S4C

- Qual é o problema? Porque ocorre?

- A quem afeta? Quantos são?

- É um problema grave para eles?

- O que é que vos faz pensar que o podem solucionar?

- Há algum motivo especial pelo qual o tenham escolhido?
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Módulo 2

O PROBLEMA

O PROBLEMA

Quase todas as pessoas de idade têm problemas para utilizar telemóveis porque são 

aparelhos demasiado complicados para eles. Isso impede-os de comunicarem com 

facilidade. Achamos que pode haver algum produto novo que sem utilizar nenhuma 

tecnologia resolva este problema que têm muitos dos nossos avós.

Guia didático do docente / RESULTADOS

FINAL DO MÓDULO 2

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S4D) igual ao número 
de equipas que tiver na aula.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

Sessão 4
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Material do estudante / RESULTADOS

O PROBLEMA

O PROBLEMA

Módulo 2
Sessão 4

Modelo S4D
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