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O Practical Toolkit é composto por diferentes recursos didáticos para 

trabalhar com jovens na área da comunicação. Área bastante apetecível por 

parte dos jovens, sendo um elemento de motivação para a integração dos 

mesmos num percurso formativo, educativo e/ou profissional. 

Os temas trabalhados dão origem a publicações e videos, produtos que 

serão construídos por todos os parceiros de acordo com as responsabilidades e 

temáticas identificadas. Os tutoriais serão disponibilizados na página web do 

projeto, e os vídeos estarão disponíveis igualmente no Youtube. Estes produtos 

são o resultado do desenvolvimento de workshops com os jovens . 

Nesta fase é importante fazer referência aos recursos didáticos. Se no 

manual de educação entre pares fizemos menção aos métodos e técnicas, no 

guia de facilitadores às competências, neste toolkit abordamos os recursos 

didáticos. 

Os recursos didáticos são as ferramentas utilizadas pelo formador para 

facilitar o processo ensino-aprendizagem. A teoria da comunicação define-os 

como o canal através do qual se transmitem as atividades docentes, são o 

sustento material das mensagens no contexto de ensino. Qualquer objeto pode 

ser um recurso desde que estabeleça uma relação de interação recíproca com 

o formando na construção do conhecimento, ou seja, é o meio para se chegar a 

um fim. A capacidade que os recursos têm de despertar e estimular os 

mecanismos sensoriais, principalmente os audiovisuais, faz com o aluno 
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desenvolva a sua criatividade tornando-se ativamente participante de 

construções cognitivas. A utilização de recursos consiste em uma mudança que 

abrange desde o próprio uso como também a postura do formador em adaptar 

práticas tradicionais para os novos padrões educacionais. 

Os recursos didáticos têm como função aumentar o alcance das 

mensagens, ou seja, fazer com que o maior número de formandos possa 

assimilar o conhecimento. Dessa forma, quanto maior a diversidade de recursos, 

melhor é a aprendizagem, pois se os jovens não conseguem entender com um 

método, o uso de um segundo método pode melhorar o entendimento e fixar a 

mensagem para quem já compreendeu. No mundo globalizado, já não é possível 

caminhar-se sem o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. O 

processo ensino-aprendizagem já assimilou a importância das tecnologias como 

ferramenta didático-pedagógica na educação, e como instrumento de mudança. 

Realizar atividades pedagógicas dinâmicas e mais atraentes é papel do 

ator da era tecnológica, fomentando de forma eficaz e estimulante, uma vez que 

podem contribuir para o desenvolvimento dos formandos preparando-os para o 

exercício da cidadania e para o mercado de trabalho.  

 De seguida, apresentamos os recursos didáticos utilizados neste projeto 

bem como a sua importância em termos de intensidade de cores (azul) sendo a 

mais escura a mais utilizada. 
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Objectivos de 
desenvolvimento 

sustentável 

Tecnologias de 
informação 

Animação Comunicação 

Quadro Negro, ou branco / Giz, 
ou caneta          

Jornais, cartazes, revistas e livros;         

Textos manuais         

Televisão         

Aparelho de som; mp3; Radio         

DVD; Visualização         

Máquina Fotográfica Digital         

Computador com projetor         

Aplicações telemóvel (Android/ 
Apple)         

Papel, cartão         

Cola, fita-cola         

Websites Aplicações (Canvas, etc)         

 

 A estrutura dos tutoriais pretende ser o mais objetiva possível. Consiste 

na apresentação do plano de formação dos workshops. Estes planos foram 

construídos entre equipas com membros dos vários parceiros, após um processo 

de brainstorm. Em termos gerais, dão resposta ao guia de facilitadores elaborado 

no âmbito do projeto e, por outro lado constituem uma das componentes deste 

toolkit. Assim, a atividade de brainstorm esteve direcionada para os 4 temas de 

análise: Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias de informação e 

comunicação, Animação e Comunicação. Para cada uma destas temáticas foi 

elaborado um plano de formação que da forma mais abrangente e horizontal 

possível conseguisse apresentar soluções e opções: 

Definição temática 
1. Qual é? 
2. Como você se apresenta na sociedade? 
3. O que você vai aprender? 
4. Como você vai aprender? 
5. e. O que eles vão ensinar? 

Plano de formação 
1. Técnicas e métodos 
2. Instrumentos 
3. Materiais 
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4. d. Produtos (Exemplos) 

Como chegar a :  
a. Competências essenciais: 

i. Saber 
ii. Saber fazer 
iii. Saber ser 

b. Competencias gerais: 
i. Ouvir/ aprender 
ii. Trabalho de equipa 
iii. Gestão emocional 
iv. Trabalho em rede 
v. Argumentação 
vi. Como estabelecer prazos e compromissos 

c. Competencias tecnológicas 
i. Comunicação 2.0 
ii. Produtos audiovisuais 
iii. Design gráfico 

d. Competencias criativas: 
i. Criação de ideias 
ii. Avaliação de ideias 
iii. Inovação social 
iv. Inteligência colectiva 
v. Talento 

Estrutura da oficina 
1. Dinamização para um dia de 7 horas 
2. Planeamento do dia 
3. Actividades 
4. Instrumentos; materiais 
5. Produtos/ Resultados 
6. Avaliação 
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Tutorial 1 

 

 

As circunstâncias para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

nunca foram tão fortes. Questões globais, como as mudanças climáticas, exigem 

urgentemente uma mudança em nosso estilo de vida e uma transformação na 

forma como pensamos e agimos. Para alcançar essa mudança, novas 

habilidades, valores e sistemas de educação são necessários para responder a 

essa necessidade premente de alcançar sociedades mais sustentáveis. 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

TEMPO ATIVIDADES METODOLOGIA INTRUMENTOS PRODUTOS 

00:30 h APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
CIDADÃO DA UE  

Conceito do projeto, objetivos, 
oportunidades, resultados, 

produtos 
Computador, fotos, links - 

00:30 h  APRESENTAÇÃO DE 
CONCEITOS E METAS DE ODS  

Análise dos conceitos, objetivos, 
o novo Programa ODS, resultados 
e desafios  

Vídeos, fotos e 
infograpics 

- 

00:30 h ELEIÇÃO DO ODS - GRUPOS 
DE TRABALHO E OBJETIVOS 

DO ODS 
Grupos de trabalho - pesquisa 
ODS 

Computador, notícias, 
links 

O objetivo, recursos, 
ferramentas 

00: 40h EXERCÍCIO DE 
BRAINSTORMING  

Expressão freelance dos 
formandos  

Canetas, quadros, papéis 
brancos 

15 - 20 ideias iniciais Eleição 
de 1 ideia por grupo de 
trabalho  

01:20 h DEBATE Discussão com o especialista 
temático (treinador)  

Quadros Avaliação da ideia eleita por 
grupo de trabalho 

02:30 h GAME OPEN-SPACE  Metodologia de Espaço Aberto  PCs,  Quadros 3-5 ou 1 desenvolvimento de 
planeamento de ideias  

01:45 h DIFUSÃO  Divulgação do Workshop ODS - 
recursos - resultados  
PCs 

PCs, telefones Fotos, textos, postagem, 
RR.SS 

00:30 h  AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO  Apresentações de resultados de 
grupos de trabalho 

Quadros , PC, projetor Fotos 
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A nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável reflete 

claramente essa visão da importância de uma resposta educacional apropriada 

e inovadora. A educação é explicitamente formulada como uma meta autónoma 

- Meta de Desenvolvimento Sustentável 4. Numerosas metas e indicadores 

educacionais também estão contidos em outras Metas de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). A educação é uma meta em si mesma e um meio para atingir 

todos os outros ODS. Não é apenas parte integrante do desenvolvimento 

sustentável, mas também um facilitador fundamental para ele. Por isso, a 

educação representa uma estratégia essencial na busca dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Por parte dos jovens, a percepção da importância que a educação e a 

formação têm no seu futuro pessoal e profissional, e as consequências positivas 

de se tornarem membros de uma cidadania ativa, foi o lema do projeto Eu-citizen. 

Portanto, o Projeto Eu-citizen teve como objetivo desenvolver novos e 

desafiadores objetivos e conteúdos de aprendizagem em fases distintas para 

capacitar esses jovens em habilidades de confiança e competências técnicas. 

A primeira fase das atividades do projeto consistiu no desenvolvimento de 

um seminário de treinamento para facilitadores, treinadores e tutores sediado na 

Grécia em julho de 2019. Este seminário de treinamento intensivo e frutífero 

desenvolvido em formato de oficina de b-learning teve como objetivo gerar o 

trabalho preparatório e o esquema de formação das 4 principais áreas temáticas 

- desenvolvimento sustentável, TIC, vídeo e animação - e também a análise da 

produção intelectual do projeto, que será desenvolvida ao longo do mesmo. 
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Tutorial 2 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

TEMPO ATIVIDADES METODOLOGIA INSTRUMENTOS PRODUTOS 

00:30 Introdução Faça uma apresentação em PowerPoint Power Point 1. A evolução da internet 2. O 
que o futuro reserva 

03:30 Local na rede Internet  
. Introdução 
. Criar site 
. Wordfence 
. SEO 
. Gerenciar conteúdo 

Faça uma apresentação em PowerPoint 
1. como configurar 

hospedagem e 
domínio  

2. Instalando 
Wordpress  

3. Configurando o tema  
4. Adicionando 

conteúdo e 
componentes  

. configurar wordfence 
Faça uma apresentação em PowerPoint 
como usar o editor Elementor e criar 
conteúdo 

WordPress, wordfence 
PowerPoint, Pesquisa Google 
Elementor 

• porque temos 
um site  

• Criar um site / 
design / 
configuração 
/ como 
comprar 
nome de 
domínio e 
hospedagem  

• como tornar um 
site seguro 

• Optimize 

• Site para SEO 

• como gerenciar o 
conteúdo do 
site 

01:00 . Criar multimídia 
Crio 
Editar 

. crie materiais multimídia com Photoshop 
/ Canva 
. editar fotos com Photoshop / Canva 

. Photoshop, Canva . Como criar materiais para 
um site e mídia social 
. Como manipular imagens 
(cortar, clonar, limpar ets de 
imagens) 

02:00 Introdução à mídia social 
. Página do Facebook 
. Você tubo 
. Instagram 
. Twitter 

. Faça uma apresentação em PowerPoint 

. Como criar página e gerenciá-la 

. Como criar uma conta, gerenciá-la, fazer 
upload de vídeo / processo de monetização 
do YouTube 
. Como criar uma conta e gerenciá-la 
. Como criar página e gerenciá-la 

. Power Point 

. conta do Facebook 

. Conta do Google 

. Instagram 

. Conta do Twitter 

. como as mídias sociais 
mudam o marketing / uso 
incorreto das mídias sociais e 
seu potencial impacto 
negativo 
. Como criar e gerenciar uma 
página FB 
. Como criar e gerenciar um 
YouTube / fazer upload de 
vídeo / ganhar dinheiro em 
um canal do YouTube 
. Como criar e gerenciar uma 
conta Instagram 
. Como criar e gerenciar uma 
conta do Twitter 

 

Vivemos em uma sociedade em que a comunicação digital e em rede é 

cada vez mais importante. O domínio das tecnologias da informação por cada 

indivíduo, mais do que mero valor acrescentado, é agora uma capacidade 

fundamental e básica. Em termos de aprendizagem, as tecnologias de 

informação criam alguns desafios, por um lado, o acesso a elas é cada vez mais 
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global e simplificado, mas, por outro, a multiplicidade de ferramentas e meios de 

comunicação, e o facto de sofrerem constantes inovações tornam o seu domínio 

um trabalho para toda a vida. 

Uma introdução à história da Internet, do marketing digital e das redes 

sociais buscou demonstrar exatamente os pontos acima, enfatizando a 

mutabilidade das tecnologias de informação e sua constante reinvenção. Com 

os temas desenvolvidos, pretendeu-se formar os alunos com as ferramentas 

básicas nas diversas áreas da informática, proporcionando-lhes uma perspetiva 

mais abrangente do funcionamento das ferramentas atualmente disponíveis, que 

permitem a criação de conteúdos profissionais com conhecimentos técnicos 

mínimos e curva de aprendizado relativamente suave. 

Para tanto, no workshop realizado na Grécia, foram selecionadas as 

seguintes tecnologias: 

• Um gerenciador de conteúdo CMS para criação de blogs / sites ou 

plataformas de e-commerce (Wordpress); 

• Uma ferramenta de design gráfico online gratuita, baseada em um 

sistema de templates (Canva.com); 

• Ferramenta de design gráfico completa (GIMP, Photoshop); 

• A utilização do ponto de vista da comunicação a partir das seguintes redes 

sociais: Youtube, Facebook, Instagram, Twitter 

Como metodologia, além do uso prático de ferramentas e sites pelos 

alunos, foram utilizadas apresentações em powerpoint e o uso de vídeo e o uso 

da ferramenta interativa Mentímetro (www.menti.com). 
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No futuro, foi enfatizado durante as oficinas que para um real domínio e 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, caberá aos alunos continuar a 

praticar com as múltiplas ferramentas e aquisição de novas tecnologias à medida 

que vão surgindo. Este processo de aprendizagem será sempre contínuo e 

nunca será completo. 

 

Tutorial 3 

Animação 
TEMPO   ATIVIDADES METODOLOGIA INSTRUMENTOS  PRODUTOS 

15 min. Apresentação e Introdução 

Expositivo Demonstrativo Ativo 

  

2h Pré-cinema: 
. Conceitos Básicos 
. apresentação de brinquedos 
ópticos 
. criação de brinquedos ópticos 

Powerpoint (tela do computador) 
Materiais para criar camera 
obscura (cartão de papel, cartolina 
preta, tesouras, x-acto, papel 
vegetal, cola, cola de fita / grande, 
lentes / lupa) 

camera obscura 

4h00 Cinema: 
. Roteiro* 
. Criação de storyboard 
. cenários e personagens 
. fazendo um filme 

Powerpoint (tela de computador) 
Manual de cinema (técnicas de 
animação, escala de planos de 
cinema, frameworks ....) 
Material de filmagem:  
. computador 
. software de animação 
(stopmotion) 
. software de edição 
. celulares 
. câmera fotografica 
. gravador de som / microfone 

curta-metragem de vídeo 
documentário animação 
(stopmotion) 

30 minutos. Pós-produção:  
. design gráfico 

 
modelos de freeware (tela) convite de panfleto de pôster 

(impressão e web) 

15 min.  Avaliação Habilidades de discussão  
. Habilidades de revisão 
. Autonomia da juventude através 
de: 
. assistindo trabalho individual e 
em equipe 
. a habilidade de propor exercícios 
de forma criativa e prática 
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Tutorial 4 

 

Comunicação 

TEMPO ATIVIDADES METODOLOGIA INSTRUMENTOS PRODUTOS 

00:30 Apresentação Atividades quentes Design 
thinking Expositivo Demonstrativo Ativo 

Cooperativa Sala de aula / Espaço aberto 
Projetor de vídeo tela Post seu 
computador 

Treinamento de habilidades 

00:30 Introdução à mídia  
. Rádio 
. jornal outras mídias (mídia social / 
design gráfico) 

Exemplos de mídia de massa  

00:30  Storycube (jogo) (fala)  
+ stand up for fillers Storycube (jogo) histórias (objetivos sustentáveis) 

02:00 Rádio Script / Scaletta. Língua . Música . 
Efeitos sonoros . Palavras . Silêncio Programas . Audácia 

Microfone  
Cabos misturadores 

Radiospot de roteiro de rádio 

00:30 Atividade de distensão Jogo de 
comunicação www.talkingpoint.org.uk 
Programa de Rádio  
. Entrevista 
. Debate 
. Fundo musical 

Confiança, motivação, emoção  
Treinamento de habilidades 

02:00 Músicas relacionadas com objetivos 
sustentáveis 

 
tudo  
+  
videocamerra ou celulares 
. ferramentas de rádio online: 
ivoox / spreaker  

Programa de Rádio 

01:00 Avaliação Habilidades de discussão  
. Habilidades de revisão 
. Autonomia da juventude através 
de: 
. assistindo trabalho individual e em 
equipe 
. a habilidade de propor exercícios 
de forma criativa e prática 

Papel de jornal, cartões, revistas, 
cola, tesoura, spotify, canva 
(ferramenta online para design 
gráfico) 

. colagem 

 

As Oficinas de Cinema de Animação e Media, visam formar jovens para o 

desenvolvimento de competências técnicas e sociais, recorrendo a várias 

práticas no domínio do audiovisual e da comunicação. Ambos tiveram como 

tema os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, previamente 

explorados na oficina de análise e reflexão em torno deles. 
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A Oficina de Cinema de Animação teve como objetivo compartilhar 

conhecimentos pré-cinema; a criação de brinquedos ópticos - Zoótropo e seus 

anéis animados; a realização de um curta-metragem de animação intitulado 

“O lixo não se pega”. 

Na Oficina de meios de Comunicação, foram compartilhados 

conhecimentos básicos relacionados à disciplina de design gráfico e ao uso 

diferenciado dos diferentes meios online. Software de código aberto foi usado 

para a criação de vários cartazes para divulgar os ODS; a criação de diversos 

cartazes de divulgação da curta-metragem realizada na oficina de Cinema de 

Animação; a criação de um tutorial para apresentação de “Como construir um 

zoótropo”, a partir da sua construção, na oficina de Cinema de Animação; e, 

por fim, foi realizada a gravação sonora para a sonorização do curta-metragem 

e a gravação em áudio das mensagens por eles elaboradas sobre os 

diferentes ODS, previamente explorados. 

 

Oficina de Cinema de Animação: num primeiro momento, a metodologia 

utilizada foi de carácter expositivo, ao partilhar conceitos básicos do pré-

cinema; contextualização histórica e cronológica dos brinquedos ópticos; 

noção de persistência retiniana entre outras técnicas, como enquadramento e 

escalas de planos. Posteriormente, o método demonstrativo e ativo deu-se 

através da criação de brinquedos ópticos, nomeadamente zoótropos e 

respetivos anéis animados e por último da realização da curta-metragem de 

animação “O lixo não se pega”. 
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Workshop de meios de comunicação: A metodologia expositiva foi 

realizada através da partilha de conceitos básicos de criação de layout para 

poster - definição de prioridades de informação; conteúdo para inserir; 

sinopses; datas; tipos de log e outros elementos visuais. Simultaneamente, foi 

compartilhado um software de criação gráfica, denominado Canva, que visa a 

criação de meios de comunicação gráfica gratuitos. Foi através da realização 

de exercícios livres, em software gráfico, que se deu início à metodologia 

demonstrativa e ativa, que posteriormente se materializou na criação de 

cartazes sob diversos temas do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo 

tempo, foi criada a partir do mesmo software, um tutorial para a apresentação 

de “Como construir um Zoótropo”, essencialmente um faça-você-mesmo, 

elaborado a partir de fotografias e notas na construção deste brinquedo óptico 

na Oficina de Cinema de Animação. 

 

O tema dos ODS é sem dúvida uma prioridade mundial e deve ser 

disseminado de forma consistente para que sua implementação seja eficaz e 

não apenas no papel. A emergência na (in) formação dos jovens é 

fundamental, pois eles serão os geradores das grandes mudanças que 

desejam ver no futuro. Certamente, a necessidade de competências que são 

transmitidas pelos anteriores e medidos por quem é o nosso papel é 

fundamental na transmissão de boas práticas. Na Grécia o encontro na Grécia 

com parceiros foi enriquecido, tanto na troca de experiências quanto na 

criação conjunta de ferramentas para a realização de workshops. 
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Através das oficinas realizadas com os seus pares, os jovens revelaram 

uma aprendizagem eficaz dos conhecimentos transmitidos, cultivando a 

esperança de que as disciplinas teórico-práticas multidisciplinares de cunho 

criativo são essenciais para estimular e motivar os jovens. 

Posteriormente, recebemos muitos feedbacks deles, pois o aprendizado de 

novas técnicas criativas, despertou a curiosidade para o desenvolvimento 

deste tipo de atividades aplicadas às suas experiências profissionais. 

Revelaram vontade de saber mais, sentindo que criam maior autonomia na 

transmissão de conhecimentos através deste tipo de ações, que, por serem 

maioritariamente de natureza prática, conferem maior concentração e 

disponibilidade na sua execução. 

 

 


