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INTRODUÇÃO 

 

Este Manual do Facilitador foi desenvolvido como parte do projeto Círculos de Aprendizagem em 

Bibliotecas, orientado para tornar a aprendizagem em adulto mais organizada, interativa e divertida. 

O objetivo deste manual é ajudar os facilitadores a compreender como é que as pessoas adquirem 

conhecimentos através da autoaprendizagem e como aprendem uns com os outros, para que depois 

possam, por sua vez, treinar outros facilitadores a gerir os seus próprios Círculos de Aprendizagem. 

Este manual vai servir de guia em cada passo do processo. 

 

Facilitando os círculos de aprendizagem: o manual do facilitador é composto por 4 partes. Está a ler a 

Parte 4 que se foca em executar Círculos de Aprendizagem on-line. Foi criada em colaboração com os 

membros voluntários da comunidade P2PU em todo o mundo. Ao longo de seis semanas, reunimo-

nos em grupos de trabalho para discutir práticas emergentes, explorar estratégias eficazes para os 

círculos de aprendizagem virtuais e apoiar-nos mutuamente através de tempos desafiantes. Obrigado 

a todos os participantes nestas chamadas! Não teríamos conseguido sem ti. Todos os materiais deste 

guia estão licenciados para reutilização ao abrigo de uma licença Creative Commons BY-SA 4.0. 

 

Parte 1: Aprendendo sobre círculos de aprendizagem deste Manual do facilitador aproxima o conceito 

de círculos de aprendizagem através de um curso completo, desenhado como um círculo de 

aprendizagem. Parte 2: A autoaprendizagem centra-se no conceito de autoaprendizagem e Parte 3: 

Facilitando círculos de aprendizagem explora a melhor forma de facilitar os Círculos de Aprendizagem. 

 

O projeto Círculos de Aprendizagem em Bibliotecas é uma colaboração entre 6 instituições: Fundacja 

Rozwoju Spoteczenswa Informacyjnego/Fundação para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Polónia), Stad Köln /Biblioteca de Colónia (Alemanha), Suomen eOppimiskeskus ry, 

Hämeenlinna /Associação Finlandesa de Centros de eLearning (Finlândia), Biblioteca Lúcio Craveiro da 

Silva (Portugal), Fundatia Progress/ Fundação Progresso (Roménia), e Peer 2 Peer University 

/Universidade Peer to Peer (EUA). É implementado como parte do programa Erasmus*, administrado 

pela Comissão Europeia. 

 

Como usar este livro? 

 

Estruturámos este documento em quatro secções: I) uma série dos casos de estudos que detalham 

como os facilitadores geriam círculos de aprendizagem virtual no início de 2020; II) os principais 



 3 

pontos de verificação da criação e execução de um círculo de aprendizagem; III) a exploração de 

formas de baixa largura de banda para executar círculos de aprendizagem em distribuição; e IV) tudo 

o resto não mencionado ainda. 

 

 

 

Círculos de Aprendizagem Virtuais 

 

Olá! Criámos este manual para apoiar aqueles que exploram a educação para adultos numa época 

em que os recursos tradicionais são limitados. Este guia foca-se especificamente em círculos de 

aprendizagem, um método de aprendizagem livre e presencial integrado na comunidade, e 

fundamenta-se em práticas e experiências que emergiram da comunidade P2PU durante este tempo 

sem precedentes. 

 

 

Aprender o quê? 

 

Um círculo de aprendizagem é um grupo de pessoas que se reúnem para aprender algo juntos. Cada 

círculo de aprendizagem tem tipicamente: 

● Um facilitador que não precisa de ser um perito no assunto, 

● Um curso on-line gratuito ou outro recurso de aprendizagem acessível, 

● Um grupo de alunos que se reúnem regularmente (geralmente semanalmente, durante 6-8 

semanas) 

● Uma sala de reuniões agendada para o efeito (geralmente num espaço público, como uma 

biblioteca, ou um centro comunitário; mais recentemente on-line!) 

 

Este manual é um suplemento aos recursos existentes para iniciar círculos de aprendizagem - se esta 

é a sua primeira vez em contacto com este método, certifique-se de também consultar Aprender 

sobre Círculos de Aprendizagem curso on-line e a página de Recursos para Facilitadores para uma 

visão geral abrangente. 

 

 

P2P quem? 

 

A Peer 2 Peer University (também conhecida como P2PU) é uma organização sem fins lucrativos e 

https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/
https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/
https://www.p2pu.org/en/facilitate/
https://www.p2pu.org/en/


 4 

uma comunidade global dedicada a criar alternativas equitativas, potenciadoras e libertadoras ao 

ensino superior convencional. Trabalhamos para esta visão criando e sustentando comunidades de 

círculos de aprendizagem em espaços públicos por todo o mundo. Saiba mais sobre nós. 

 

 

Sobre este livro 

 

 

 

Este manual foi feito em colaboração com voluntários dos membros da comunidade P2PU em todo o 

mundo. Ao longo de seis semanas, reunimo-nos em grupos de trabalho para discutir práticas 

emergentes, explorar estratégias eficazes para círculos de aprendizagem virtual e apoiarmo-nos 

mutuamente durante estes tempos desafiantes. Obrigado a todos os participantes destes encontros! 

Não teríamos conseguido sem si. 

Todos os materiais deste guia estão licenciados para reutilização ao abrigo de uma licença Creative 

Commons BY-SA 4.0. 

 

 

Adicione a sua voz (Por favor!) 

 

Este manual é um recurso em evolução. As experiências partilhadas dentro destas páginas são 

inestimáveis e damos as boas-vindas à sua. 

 

https://www.p2pu.org/en/about/


 5 

Convidamo-lo também a navegar e a contribuir para o nosso fórum on-line, um recurso indispensável 

mantido por bibliotecários, educadores e organizadores, em todo o mundo. (p.s. Há uma secção 

inteira sobre Apoio COVID-19!) 

Também acolhemos encontros mensais da comunidade pública para oferecer apoio e oportunidades 

de discussão para os interessados em ou a orientar círculos de aprendizagem. 

 

 

Estudos de caso de facilitadores 

 

Para ter uma ideia de como os círculos de aprendizagem on-line se parecem na prática, criámos 

estudos de caso de alguns programas iniciais geridos por facilitadores em todo o mundo. 

 

Sébastien 

BosLabs (Boston, MA, EUA) 

 

Sébastien facilitou um envolvente círculo de aprendizagem virtual de 3 semanas usando o curso on-

line do FutureLearn sobre COVID-19. Leia o estudo completo do caso. 

 

Tópico: COVID-19: Abordar o Romance Coronavírus (Guia do facilitador) 

Participantes: 9 

Formato de Aprendizagem: Vídeos, exercícios independentes, discussões em grupo 

Método de encontro: vídeo jitsi e notas de Etherpad 

Qualidades Únicas: Bom uso de “salas de separação” para pequenas atividades em grupo. 

 

 

Nicole 

Stadtbibliothek Köln (Colónia, Alemanha) 

 

A Nicole geriu um círculo de aprendizagem com os seus colegas para entender o planeamento e 

executar grupos de estudo on-line eficazes. Leia o estudo de caso completo. 

 

Tópico: Equilíbrio trabalho/vida 

Participantes: 6 (colegas da biblioteca) 

Formato de Aprendizagem: Vídeos, exercícios independentes, discussões em grupo 

Método de encontro: Zoom vídeo 

https://community.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/c/covid-19-support/76
https://community.p2pu.org/c/communities/community-calls
https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://docs.google.com/document/d/1JBfz869HQJ0gtapgYwrYjFfs1cDX7d4POqRBLXD4oSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1ADgYrUqwYoLGT1Bbbn8AZg2FgMe1q0E6kRlginbKzGk/edit#heading=h.22ol7xgb5m5c
https://docs.google.com/document/d/1ADgYrUqwYoLGT1Bbbn8AZg2FgMe1q0E6kRlginbKzGk/edit#heading=h.22ol7xgb5m5c
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Bárbara 

Biblioteca Pública de Los Angeles (Los Angeles, CA, EUA) 

 

Bárbara transferiu o seu círculo de aprendizagem de linguagem ativa para uma conferência telefónica 

semanal para suportar o acesso variado a dispositivos digitais. Leia o estudo completo do caso. 

 

Tópico: Aprenda espanhol latino-americano 

Participantes: 5 

Formato de aprendizagem: Áudio 

Método de encontro: Telefone (Zoom/Marcação) 

 

 

Mateus e Zamira 

Biblioteca Pública de São Paulo (St. Paul, MN, EUA) 

 

Mateus e Zamira adaptaram o currículo do círculo de aprendizagem presencial para encontros 

virtuais, considerando o acesso limitado à tecnologia e a literacia digital. Leia o estudo completo do 

caso. 

 

Tópico: Competências no Trabalho (Guia do facilitador) 

Participantes: 2-3 

Formato de Aprendizagem: Vídeo, discussões em grupo, atividades em grupo 

Método de Reunião: Jitsi 

 

 

Grif 

Peer 2 Peer University (Cambridge, MA, EUA) 

 

Grif facilitou um círculo de aprendizagem para 19 bibliotecários e educadores de oito países. Ao longo 

de cinco reuniões, trabalharam através do círculo de aprendizagem da P2PU, um curso de facilitação, 

adaptando muitas das atividades a um ambiente virtual. 

Leia o estudo completo do caso. 

 

https://docs.google.com/document/d/1CuqqZHyZE-e1AW3eZFBtkiLEKFjemSzamcERnLNHE4U/edit
https://docs.google.com/document/d/1CuqqZHyZE-e1AW3eZFBtkiLEKFjemSzamcERnLNHE4U/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xlfubzr8TsNhcQ-obJLQmUg9-BiSpO5Nz15Z4eWSxe8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xlfubzr8TsNhcQ-obJLQmUg9-BiSpO5Nz15Z4eWSxe8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xlfubzr8TsNhcQ-obJLQmUg9-BiSpO5Nz15Z4eWSxe8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtHeCpP39j9SLO9ttRcUwyBh-nziU2AsT6y-jUn1STU/edit
https://docs.google.com/document/d/1qfe9YAwr0bvPHISSypuvNOBlRQUKqSWQodZko9YHLMQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qfe9YAwr0bvPHISSypuvNOBlRQUKqSWQodZko9YHLMQ/edit
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Tópico: Aprender sobre Círculos de Aprendizagem 

Participantes: 19 

Formato de Aprendizagem: Atividades de discussão de grupo e de “separação” 

Método de reunião: Jitsi e Etherpad (ver Etherpad partilhado) 

 

 

 

 

O Processo dos Círculos de Aprendizagem 

 

Defina a sua intenção 

 

Seja presencialmente ou on-line, os círculos de aprendizagem estão enraizados nos três valores 

basilares da P2PU valores: comunidade, aprendizagem entre pares e equidade. Ao trabalhar neste 

manual, é útil ter estes valores em mente e voltar a eles quando atingir um bloqueio. 

 

Os círculos de aprendizagem funcionam melhor quando os alunos podem identificar o que motiva a 

sua participação, e o mesmo se aplica ao facilitador. As perguntas que temos vindo a fazer aos novos 

facilitadores em cinco anos continuam relevantes mesmo para os programas virtuais: 

• O que espera conseguir, pessoalmente, facilitando um círculo de aprendizagem? 

• Que necessidade está a tentar abordar na sua comunidade? 

• A quem espera atingir? 

• Como saberá se a sua experiência foi um sucesso? 

 

 

Apresentação às pessoas em geral 

 

Uma vez estabelecidos os seus objetivos pessoais para um círculo de aprendizagem, vai querer 

começar a partilhar as suas ideias e reunir pessoas que o ajudarão ao longo do caminho. Isto pode 

incluir contactar pessoas que você acha que podem querer participar, organizações que podem 

ajudá-lo a promover o seu círculo de aprendizagem, ou um grupo de que faz parte e que pode dar-lhe 

feedback sobre a sua ideia. Você também é, naturalmente, bem-vindo à P2PU a qualquer momento 

se quiser entrar! 

 

 

https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/
https://etherpad.p2pu.org/p/r.933b870a3a8f64b580307cf9d851150e
https://www.p2pu.org/en/about/
https://www.p2pu.org/en/about/
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Apresentação à comunidade em geral 

 

Se quiser solicitar retorno de um público mais vasto, como a lista de correio da sua biblioteca, poderá 

ter de encontrar uma solução mais abrangente do que solicitar retorno 1 a 1. A nossa estratégia 

preferida para fazer isto chama-se Método Q, uma metodologia de votação baseada em pontos, que 

usamos há anos para solicitar interesse por potenciais tópicos de círculo de aprendizagem. Para 

experimentar este método on-line, pode usar uma ferramenta de pesquisa padrão (tal como o 

Google Forms, Typeform ou SurveyMonkey), onde as respostas são agregadas e partilhadas consigo 

em privado, ou uma ferramenta de sondagens colaborativa (como Tricider, Mentimeter ou 

AnswerGarden), onde as respostas são partilhadas publicamente. 

 

• Se procura fazer várias perguntas e/ou conseguir ligar respostas a inquiridos individuais, 

então é melhor utilizar uma ferramenta de pesquisa padrão. Usamos o Google Forms 

frequentemente na P2PU, e fizemos um modelo de questionário do Método Q que pode usar 

como entender. 

 

• Se só está interessado em fazer uma única pergunta (por exemplo, que tópicos está 

interessado em aprender?) e quer que os inquiridos vejam o que outras pessoas sugeriram, 

então deve usar uma ferramenta de sondagens colaborativa. O Tricider funciona bem se 

quiser que as pessoas partilhem pensamentos mais complexos e levantem 

questões/respondam uns aos outros, e o AnswerGarden funciona bem se quiser recolher 

respostas curtas que se tornam visualizadas como uma nuvem de palavras. 

 

Consulte a secção Configuração & Promoção para mais ideias sobre como chegar à sua comunidade 

se não tiver informações de contacto direto, como listas de telefone ou e-mail. 

 

MAIS NO FÓRUM: 

Como saber sobre que tópico as pessoas querem aprender? 

 

 

Encontre o seu curso 

 

Os participantes do círculo de aprendizagem reúnem-se em torno de um interesse comum, apoiado 

por materiais de aprendizagem livremente acessíveis. Como facilitador é seu trabalho identificar 

estes materiais antes do círculo de aprendizagem começar. A maioria dos facilitadores usam cursos 

https://community.p2pu.org/t/q-method-for-documenting-community-interests/2699
https://www.google.com/forms/about/
https://www.typeform.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.tricider.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5TByw6oXOFz3EluzEiZ_aA6BdWKQg0oBGSjWPW1XgkSMVbA/viewform
https://community.p2pu.org/t/how-do-i-know-what-topic-people-want-to-learn-about/2729
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on-line gratuitos como material de apoio porque são amplamente acessíveis, desenvolvidos por 

especialistas nos assuntos, e muitas vezes projetados num formato linear que é facilmente adaptável 

ao estudo em grupo. 

 

Biblioteca do Curso On-line P2PU 

 

Uma pré-visualização de cursos na biblioteca P2PU clique na imagem para ver a biblioteca do curso 

 

A nossa comunidade recolhe excelentes cursos on-line na biblioteca acima visível. Utilize qualquer 

um destes cursos a partir desta base de dados ou use qualquer curso ou recurso que encontre on-line 

que lhe convenha. 

 

MAIS NO FÓRUM: 

Como encontro um bom curso on-line? 

 

 

Considerações 

 

O acesso público a equipamentos da biblioteca, à ligação à Internet e ao apoio presencial são hoje 

uma opção limitada em muitas comunidades. Como está a avaliar cursos, aqui ficam algumas 

considerações adicionais para escolher o material certo: 

 

• Suporte para baixa largura de banda. Se os seus alunos não tiverem ligações de Internet 

fiáveis em casa, os cursos com menos vídeos e elementos interativos podem ser mais 

https://www.p2pu.org/en/courses/
https://community.p2pu.org/t/how-do-i-find-a-good-online-course/2757
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acessíveis. Ver Apoio para o Acesso Limitado. 

 

• Primeiro o telemóvel. Muitos alunos podem não ter um computador, mas ainda assim 

podem participar através de um smartphone ou tablet. Felizmente, alguns fornecedores dos 

cursos (incluindo edX, FutureLearn, Coursera e Udacity) oferecem aplicações para telemóveis. 

 

• Literacia digital: Os alunos precisarão de orientação ou apoio tecnológico para navegar num 

sítio da Internet do curso por conta própria? Ver Papel do facilitador. 

 

• Requisitos da ferramenta: Considere as coisas que os seus alunos precisarão para completar 

um círculo de aprendizagem. Há ferramentas ou materiais que precisam de acesso 

antecipadamente? Consulte Escolha as suas ferramentas. 

 

• Volume de trabalho: É provável que o curso on-line que escolher tenha sido desenvolvido 

antes da pandemia. Esteja preparado para usar apenas uma fração do curso on-line e definir 

objetivos que seja possível realizar, porque todos estão a aprender num ambiente muito mais 

exigente e complexo. 

 

 

 

Cursos prontos a usar 

 

Alguns dos cursos da nossa biblioteca foram usados dúzias de vezes e são escolhas populares. Se não 

sabe por onde começar, verifique algumas destas opções: 

 

Os Fundamentos de Falar em Público: Aprenda os princípios de falar em público examinando 

criticamente os seus discursos e os dos outros através da prática interativa. 

 

Língua gestual americana: Ensina sinais básicos e parâmetros de mão na linguagem gestual 

americana (ASL). Práticas de compreensão visual, assinatura e competências expressivas e recetivas 

básicas. 

 

Introdução a HTML e CSS: Neste curso aprenderá a converter maquetes de design digital em páginas 

web estáticas. 

 

https://www.p2pu.org/en/courses/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/2/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/403/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/1/
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Aprender a escrever ficção:  Neste curso aprenderá sobre a escrita criativa, os géneros, 

desenvolvimento de personagens, definição e construção básica de mundos (ambientes), enredo e 

estrutura, descrição, diálogo e ação, e revisão e autoedição. 

 

A Ciência do Bem-Estar: O objetivo do curso é não só aprender o que a investigação psicológica diz 

sobre o que nos faz felizes, mas também pôr essas estratégias em prática. 

 

COVID-19: Enfrentar o novo Coronavírus: O que é COVID-19 e como é que o surto pode afetá-lo? 

Saiba mais sobre o coronavírus e explore as suas implicações mundiais. 

 

 

Definição de uma agenda 

 

Muitos facilitadores acham útil adaptar os materiais do curso a uma agenda semanal para estruturar 

o seu círculo de aprendizagem. Outros optam por usá-las apenas para referência pessoal, enquanto 

outros a partilham com os seus alunos para que todos possam acompanhar o progresso em conjunto. 

Aqui estão alguns exemplos da nossa comunidade: 

 

• Redes Sociais: O que ninguém lhe disse sobre privacidade por Dana 

 

• COVID-19, Abordando o novo Coronavírus de Sébastien 

 

• Guia da Procura de Emprego por Zamira 

 

 

Crie o seu próprio curso 

 

Se não consegue encontrar um curso que se encaixe no seu estilo de facilitação ou estrutura de 

círculo de aprendizagem, considere criar o seu próprio! Pode adaptar materiais de vários cursos, 

organizar recursos como vídeos do YouTube, ou até mesmo escrever o seu próprio curso a partir do 

zero! Aqui está uma incrível série de cursos Escrita de Ficção de círculo de aprendizagem da Jordânia 

em Boston: Cursos de Escrita (para Principiantes, Construção de mundos e Escrita de séries). 

 

 

Escolha as suas ferramentas 

https://learningcircles.p2pu.org/en/course/190/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/373/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/831/
https://docs.google.com/document/d/1_AnvIV-J8u8l3Z7TyqD8csI45sQFCoJyH7C89Df23tg/edit
https://docs.google.com/document/d/1JBfz869HQJ0gtapgYwrYjFfs1cDX7d4POqRBLXD4oSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtHeCpP39j9SLO9ttRcUwyBh-nziU2AsT6y-jUn1STU/edit
https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/
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Existem dezenas de ferramentas gratuitas que permitem que as pessoas trabalhem juntas em 

espaços virtuais: videoconferências, chamadas telefónicas em grupo, plataformas de escrita 

colaborativa. Não deve gastar dinheiro para executar ou hospedar num círculo de aprendizagem on-

line eficaz. 

 

 

Coisas a ter em conta na escolha da sua configuração on-line: 

• Existem produtos ou requisitos técnicos específicos (software, equipamento, etc.) necessários 

para completar o seu tópico de círculo de aprendizagem? 

• A que recursos (computador, smartphone, tablet, acesso à Internet) têm acesso os seus 

alunos? 

• Que ferramentas os seus alunos já sabem usar? 

• Os seus alunos sentem-se confortáveis em aparecer em vídeo ou chamadas telefónicas? 

• Tem colegas que possam fornecer informações, experiência ou ideias sobre as ferramentas 

certas para a sua comunidade? 

 

Os facilitadores experientes recomendaram aos participantes responderem aos questionários antes 

ou depois da inscrição para perceberem a que recursos têm acesso e se estão à vontade para os usar. 

Pode descobrir que a sua comunidade tem acesso limitado às ferramentas que planeou utilizar — 

para ideias e estudos, sobre como garantir que esses alunos são apoiados, verifique Suporte  Acesso 

limitado. 

 

MAIS NO FÓRUM: 

Ferramentas para ajudá-lo a facilitar reuniões on-line 

 

 

P2PU Recomenda: Jitsi + Etherpad 

 

Como muitos facilitadores estão presos a requisitos institucionais e seria impossível responder às 

necessidades tecnológicas únicas de cada círculo de aprendizagem, não criámos uma comparação de 

ferramentas pesada. (À procura de um guia abrangente? Recomendamos a lista de aplicações de 

chamadas de vídeo da Mozilla!) Em vez disso, estamos a começar a nossa configuração recomendada: 

chamadas de vídeo Jitsi + documentos de apontamentos colaborativos Etherpad. 

https://community.p2pu.org/t/tools-to-help-you-facilitate-meetings-online/4401
https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/categories/video-call-apps/
https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/categories/video-call-apps/
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  Jitsi (Conferência vídeo com partilha de ecrã, Dial-In, Texto) 

 

Visualização de uma chamada de Jitsi em grupo durante uma atividade de leitura individual: 

a maioria dos participantes tem o vídeo desligado e um participante faz a partilha de ecrã 

de um temporizador de contagem regressiva. 

 

Jitsi é uma ferramenta de vídeo livre, em acesso aberto, que leva a segurança a sério e não requer um 

registo de conta ou descarregamento de software para computadores. Sem complicações ou fricção: 

os participantes podem clicar num link e aderir imediatamente. Funciona na maioria dos navegadores 

web e em smartphones iOS/Android com uma aplicação gratuita. 

 

Comece agora: meet.jit.si 

 

Nº máximo de participantes: a Jitsi não recomenda mais do que 35 utilizadores de cada vez. Nos 

nossos testes, a qualidade começa a diminuir com mais de 12-15 utilizadores. 

Marcação: a Jitsi gera números dial-in para que alunos sem uma câmara de vídeo, computador, ou 

smartphone, se possam juntar à sala virtual de conferências por telefone. 

Privacidade/Encriptação: a Jitsi está orientada para a privacidade e mantém os dados dos 

participantes (localização, identidade) seguros e encriptados. Pode procurar mais informação sobre 

isto em Jitsi meet Segurança e Privacidade.  

URLs e Passwords: a Jitsi permite-lhe definir um URL personalizado e senha de acesso à sala de 

reuniões para ter certeza de que as pessoas certas a encontram e as pessoas erradas não. (Nota: 

Definições de palavra-passe reiniciadas sempre que sala fica vazia, assim sendo, deve primeiro entrar 

para a sala, para depois definir a senha.) 

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt-pt&a=meet.jit.si
https://jitsi.org/security/
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Responsabilidade dos Participantes: a Jitsi também é menos hierarquizada — qualquer um pode 

silenciar ou expulsar qualquer um – o que permite aos alunos assumir papéis de co-facilitação no 

grupo. 

 

Recursos Jitsi: 

• Como Usar Jitsi (vídeo, 2:39) 

• Utilizar o Jitsi Meet | Demonstração de Videoconferência (vídeo, 16:24) 

• Jitsi FAQ 

 

 Etherpad (Editor de texto colaborativo) 

 

GIF animado a mostrar o interface do Etherpad 

 

O Etherpad é um editor de texto aberto altamente personalizado que permite escrita colaborativa em 

tempo real. Cada editor define a sua própria cor para que se possam seguir as contribuições 

individuais. (Isto também pode ser desligado.) Foi-nos particularmente útil usar esta ferramenta para 

partilhar agendas de reunião, exercícios de escrita colaborativa, e reflexões (como apresentação de 

questões ou plus/delta no fim de uma sessão). 

 

 

Comece agora: etherpad.p2pu.org 

 

Acolhemos um acesso do Etherpad no nosso site para que possa escolher simplesmente um URL e 

começar a escrever. Se você ou um colega seu estão familiarizados com Git, também pode instalar o 

Etherpad e personalize-o às suas necessidades com plugins criados pela comunidade. (Tem um 

pedido de plugin para o Etherpad P2PU? Envie-nos um e-mail!) 

https://www.youtube.com/watch?v=e-31LT0zQK4
https://www.youtube.com/watch?v=3Iwiwq7eofE&list=RDCMUCx-ljiKQcLSd8_4AFi_yaIw&start_radio=1&t=23
https://jitsi.org/user-faq/
https://etherpad.org/
http://etherpad.p2pu.org/
https://github.com/ether/etherpad-lite#installation
https://github.com/ether/etherpad-lite#installation
https://static.etherpad.org/index.html
mailto:thepeople@p2pu.org
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Recursos Etherpad: 

- Vídeo Etherpad - Uma versão experimental do Etherpad que inclui vídeos dos participantes. 

Descobrimos que não funcionou bem com mais de 10 participantes, mas pode ser uma boa solução 

para círculos mais pequenos! 

- Etherpad Wiki e FAQs 

 

 

Unhangout 

 

Unhangout é uma plataforma em acesso aberto, para usar em larga escala, em eventos on-line, 

orientada para os participantes, que alguns facilitadores começaram a experimentar para círculos de 

aprendizagem. No final de maio, a equipa Unhangout vai aumentar a capacidade da sala de 

separação, altura em que a apoiaremos como uma boa alternativa. Consulte Welcome to Unhangout 

(vídeo, 1:59) para mais informações. 

 

 

 

Considerando privacidade e segurança 

 

Há alguns passos diferentes que pode tomar para garantir que o seu grupo permanece livre de 

pessoas que aparecem com segundas intenções: 

• Crie URLs muito únicos para a sua sala de reuniões e não publique o link publicamente na 

web (como por exemplo, na sua página de inscrição). Isto minimizará visitantes aleatórios ou 

mal-intencionados. Pode partilhar links da reunião em privado com os participantes, por e-

mail, assim que se registarem. 

• Adicione uma senha. Se tiver alguma preocupação, adicione uma senha de acesso à sua sala. 

Pode sempre alterá-la, se necessário. 

• Repare em quem se inscreve. O seu painel de facilitador P2PU permite ver quem se inscreve, 

se um participante escreveu qualquer coisa que lhe levanta suspeitas, pode enviar-lhe uma 

mensagem diretamente ou simplesmente removê-lo do círculo de aprendizagem. 

• Aprenda a pontapear os utilizadores. A maioria das ferramentas de chat de vídeo têm uma 

funcionalidade que lhe permite remover participantes de uma reunião. No entanto, pode não 

os impedir de voltarem a juntar-se ao grupo. Certifique-se de adicionar ou mudar a palavra-

https://video.etherpad.com/
https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki
https://unhangout.media.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=vYxmd3BmOW0&feature=emb_title
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passe da sala antes de pôr fora um utilizador para evitar que ele volte para dentro. 

 

 

Configuração & Promoção 

Uma vez selecionado um curso, está pronto para criar o seu círculo de aprendizagem usando a nossa 

ferramenta de criação on-line: 

 

Uma vez que este é planeado para reuniões presenciais, há algumas coisas que deve manter em 

mente quando preencher o Passo 2 (escolha uma localização) para círculos de aprendizagem virtual. 

Delineámos isto com imagens num post no fórum. 

 

 Um exemplo de página de inscrição para um círculo de aprendizagem 

 

 

Assim que criar o seu círculo de aprendizagem, receberá um link para a página de inscrição do grupo 

para que promova o seu círculo de aprendizagem (acima). Receberá também um e-mail indicando 

materiais promocionais e de divulgação. Muitos dos recursos, incluindo os modelos de e-mail e 

redes sociais, ainda se mantém relevantes apesar do distanciamento social. 

https://learningcircles.p2pu.org/pt/studygroup/create/
https://community.p2pu.org/t/tips-for-creating-an-online-learning-circle/4462
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/promotion-and-outreach/46
https://community.p2pu.org/t/template-messages-to-promote-learning-circles/2764
https://community.p2pu.org/t/template-messages-to-promote-learning-circles/2764
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Promoção Virtual 

 

Sem poder andar muito e sem divulgação presencial, muitos facilitadores tiveram de confiar na 

criatividade e nas suas redes on-line existentes para encontrar alunos para os seus círculos de 

aprendizagem. Muitos círculos de aprendizagem virtual bem-sucedidos encontraram os seus 

participantes através de posts em listservs, newsletters, NextDoor e redes sociais. Há três tendências 

que notámos ajudar na promoção do círculo de aprendizagem virtual: 

• Contactar participantes de cursos anteriores: Em Boston, Jordan encontrou 10 participantes 

para um próximo círculo de aprendizagem simplesmente recorrendo a antigos participantes e 

pedindo-lhes para espalhar a palavra entre os seus amigos e colegas. 

• Promoção cruzada entre programas: Os facilitadores confiam mais na promoção de círculos 

de aprendizagem durante outros programas virtuais, pois as pessoas que já estão a participar 

em programas virtuais (sejam grupos de leitores, programas de desenvolvimento profissional 

ou oficinas de formação) provavelmente estarão interessadas em experimentar um círculo de 

aprendizagem virtual. Adicionar uma pequena provocação a mensagens enviadas para esses 

outros programas virtuais pode ser uma ótima maneira de aumentar o apoio para os círculos 

de aprendizagem (por exemplo, "Quer aprender a cozinhar refeições saudáveis com outros 

presos em casa?", "Junte-se aos seus vizinhos como nós (virtualmente) praticamos as nossas 

habilidades de falar em público.") 

• Expansão mundial: Um dos benefícios da aprendizagem on-line é que elimina barreiras 

geográficas! Alguns círculos de aprendizagem on-line têm reunido pessoas de todo o mundo 

para aprender em conjunto. (Dito isto, lembre-se que publicar um formulário de inscrição 

num lugar muito público (Reddit, Twitter, etc.) pode levar a muitas inscrições de pessoas que 

não planeiam participar.) 

 

 

Locais para promover presencialmente 

 

Se é capaz de fazê-lo de forma responsável e segura, a promoção presencial é uma ferramenta valiosa 

para garantir que está a alcançar membros da sua comunidade que não verão promoção virtual. 

Panfletos postais em placas comunitárias, em negócios essenciais e outros espaços com tráfego 

pedestre (como parques). Dana em Milledgeville, Geórgia, divulgou os seus círculos de aprendizagem 

https://community.p2pu.org/t/promotional-email-messaging-examples/4503
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nas janelas da filial da biblioteca dela, uma vez que esta é uma área onde as pessoas andam a pé 

mesmo durante o distanciamento social. 

 

Mais recursos: 

• Como promover um círculo de aprendizagem 

• Folhetos de círculo de aprendizagem & Vídeos promocionais do círculo de aprendizagem 

 

 

Funções do facilitador 

 

Como facilitador, estás a facilitar a aprendizagem. Tu és o pai, a avó, a irmã mais velha, a líder 

de claque, o médico, o psicólogo, o reparador, o construtor, o cromo tecnológico. É uma grande 

responsabilidade, uma grande tarefa! Ao mesmo tempo que usas todos esses chapéus, nestes 

tempos on-line tens o desafio extra de talvez não veres um rosto, talvez não ouvires uma voz, 

não estares lá pessoalmente para interpretar a linguagem corporal, ou mexer com a tecnologia. 

E tens de reconhecer que toda a gente é diferente, que algumas pessoas são silenciosas, 

algumas gostam de falar, algumas pessoas são ousadas, algumas pessoas são reticentes, 

algumas são atrevidas, algumas deferentes. Tens de atrair aqueles que se retraem, empurrar 

para trás aqueles que usurpam o lugar, e suavizar os solavancos. Estás a dar a festa e queres 

que todos estejam confortáveis e que se divirtam. O desafio é construir uma dinâmica de grupo 

que facilite, que torne mais fácil todos atingirem o seu objetivo. Tudo o que tens de fazer é 

reconhecer que todos têm experiência, todos têm uma perspetiva, todos têm uma história, e 

isso significa que podemos aprender com qualquer um. Com esta filosofia no bolso, o trabalho 

fica muito mais fácil... 

Jan Docka, Biblioteca Pública de Distrito de Roselle, Illinois 

 

A reflexão de Jan sobre a facilitação mostra um quadro maravilhoso do vasto conjunto de papéis e 

responsabilidades que um facilitador assume. Nesta secção, delineamos o que vemos como as quatro 

responsabilidades principais de um facilitador virtual. 

 

Para muitas pessoas, mover círculos de aprendizagem para um ambiente virtual acarreta um novo 

conjunto de responsabilidades que pode parecer demasiado exigente gerir.  Isolámos essas 

responsabilidades, em parte para o ajudar a preparar-se, mas também para identificar papéis e 

responsabilidades que pode querer delegar a um co facilitador ou a um participante disposto a 

https://community.p2pu.org/t/how-to-promote-a-learning-circle/2727
https://community.p2pu.org/t/learning-circle-flyers/2744
https://community.p2pu.org/t/examples-of-learning-circle-promotional-videos/4258
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colaborar. 

 

 

 

 

 

Convocação do Grupo 

 

Uma vez que não se pode encontrar pessoalmente, precisa fazer um pouco de trabalho extra para 

decidir onde e como se encontrar virtualmente com o grupo. Isto inclui decidir sobre uma forma de 

comunicação sincronizada (por exemplo, videochat, conferência, notas partilhadas) e decidir se 

pretende implementar qualquer comunicação assíncrona (por exemplo, grupo no Whatsapp, linha de 

e-mail, canal Slack). Reveja a secção Escolha as Ferramentas e lembre-se que é livre de alterar a 

ferramenta que está a utilizar se isso facilitar a participação de todos os alunos. Algumas notas para 

realçar: 

• Com círculos virtuais de aprendizagem é particularmente importante chegar a todos antes da 

primeira reunião e delinear quais as ferramentas que vão usar, como se devem ligar, e onde 

deverão colocar quaisquer perguntas. Dê uma olhada a estes exemplos de mensagens de um 

círculo de aprendizagem para inspiração. 

• Vários círculos virtuais de aprendizagem utilizaram salas de separação. Recomendamos a sua 

configuração com antecedência para que tenha menos para gerir durante o círculo de 

aprendizagem em si.  

• Também pode querer enviar uma recapitulação aos participantes após cada reunião. Assim 

que criar um círculo de aprendizagem na plataforma P2PU, será capaz de enviar mensagens a 

todos os participantes do círculo de aprendizagem por e-mail e SMS. 

 

 

Facilitar a discussão 

 

Tipicamente, cada reunião do círculo de aprendizagem é composta por quatro componentes: a 

apresentação, determinado tempo a trabalhar através de um curso on-line, uma atividade de grupo, 

e um exercício de reflexão. Descobrimos que o formato abrangente - uma mistura de leitura 

individualizada e atividades de grupo, entre uma atividade de apresentação e reflexão - também 

funciona bem num espaço virtual. O P2PU tem um grande conhecimento e interesse em avançar com 

https://community.p2pu.org/t/promotional-email-messaging-examples/4503
https://community.p2pu.org/t/promotional-email-messaging-examples/4503


 20 

a facilitação das discussões em grupo. Recomendamos a revisão das nossas responsabilidades de 

facilitação e secção de facilitação no fórum P2PU, que inclui vídeos e recursos adicionais. 

 

 

Prestação de Suporte Técnico 

 

Os círculos de aprendizagem on-line tendem a usar três separadores de navegador a qualquer 

momento - um para o curso on-line, um para o chat de vídeo e outro para um documento de notas 

partilhadas. Além das limitações de largura de banda, este fluxo de trabalho pode ser extremamente 

assustador para indivíduos que não estão habituados a trabalhar e a colaborar on-line. Há várias 

formas de ajudar a mitigar estas questões. 

 

Convide os participantes a aparecerem no espaço de reunião on-line 15-20 minutos mais cedo para 

resolver quaisquer problemas tecnológicos que possam prever a ter. 

 

Peça a um colega que se junte a si nos primeiros 30 minutos para ajudar com a resolução de 

problemas com indivíduos. Criar um chat de vídeo separado, dedicado ao suporte tecnológico, pode 

ser uma ótima maneira de oferecer ajuda individual a alguém que está em dificuldades, permitindo 

ao resto do grupo prosseguir com os materiais de aprendizagem. 

 

Inicie o círculo de aprendizagem com uma sessão de orientação; deixar claro que é opcional, mas é 

uma boa maneira de as pessoas aprenderem mais sobre as ferramentas que serão usadas e o modelo 

do círculo de aprendizagem antes que o grupo investigue o conteúdo do curso na semana seguinte. 

 

Partilhe o seu ecrã. Demonstrar o que quer que os participantes façam pode ser muito mais fácil do 

que tentar explicá-lo. Certifique-se de que está confortável em partilhar o seu ecrã antes do círculo 

de aprendizagem, e 

pratique a partilha de todo o seu ecrã e/ou uma janela dedicada. 

 

 

Gestão do Chat 

 

Em reuniões on-line, o canal de chat incorporado pode servir como um bom espaço para conversas 

https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/modules/facilitation/read-&-watch/
https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/modules/facilitation/read-&-watch/
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/facilitation/50
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no canal de canal de retaguarda e um lugar essencial para a partilha de ligações. Pode também 

acontecer que alguns participantes não tenham acesso a um microfone de trabalho e, portanto, só 

possam comunicar através do chat. 

Delegar a gestão de conversas a outra pessoa pode ser uma ótima maneira de envolver outros na 

liderança do círculo de aprendizagem, sem o sobrecarregar como facilitador. 

 

 

Atividades de Aprendizagem 

 

Nós verificámos e testámos uma série de atividades de aprendizagem que achámos que funcionam 

bem em espaços on-line, considerando tanto as limitações como as possibilidades que advêm dos 

encontros on-line. São organizadas como atividades de apresentação, de grupo e de reflexão, 

seguindo o formato de uma reunião de círculo de aprendizagem. Tenha em mente que muitas destas 

atividades podem ser feitas tanto em grupo completo como num ambiente de salas repartidas para 

grupos mais pequeno. 

 

CITAÇÃO DE UM FACILITADOR: 

"Tem funcionado bem para estruturar o nosso círculo estarmos mais focados nas atividades que 

podemos fazer em conjunto e discutir como um grupo [em vez de dar tempo para atividades 

individuais]. Tem sido difícil resolver problemas quando os utilizadores estão a fazer as atividades 

individualmente e podem estar em dificuldades.      

  

— Zamira, St. Paul (Ver estudo de caso) 

 

 

Atividades de apresentação  

 

? Pergunta Curta e Aberta 

 

Uma pergunta concisa, mas aberta é uma ótima maneira de abrir um círculo de aprendizagem. 

Esforçamo-nos por encontrar questões que possam ser respondidas numa única frase, mas ainda 

assim oferecemos uma oportunidade de partilhar informações pessoais (mas não muito pessoais) 

com o grupo. A nossa pergunta de apresentação é "O que é que aprendeu recentemente?". Isto é 

particularmente bom porque permite que todos demonstrem que possuem conhecimentos 

https://docs.google.com/document/d/1YzmBpNuN9cy7PL8QGEk8H8MfpnFA5I9OcaYCG0kftPc/edit
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especializados. 

Consulte a publicação do fórum das atividades semanais de apresentação para outros exemplos. 

 

 

Partilha de objetos 

 

Pedir às pessoas para partilharem algo pequeno através da sua webcam é um quebra-gelo divertido 

assim que as pessoas se conheçam. Isto pode ser desafios muito simples ("encontre algo azul!") ou 

mais pessoal ("encontre algo significativo para si"). 

 

Passeio pelo quarto 

 

Dar a todos 30 segundos para partilhar a sua vista da janela (ou mostrar parte da sala em que estão) 

pode ajudar as pessoas a entenderem-se melhor e os seus contextos únicos. Nós só recomendamos 

isto depois de um grupo se ter reunido algumas vezes e todos se sentirem confortáveis uns com os 

outros. 

 

Foto de classe 

 

Peça às pessoas para se desenharem num quadro colaborativo. Gostamos de usar o AwwApp, já que 

é gratuito e não exige que as pessoas entrem em login ordem de desenhar. 

 

Uma foto de classe desenhada em AwwApp durante um círculo de aprendizagem 

 

https://community.p2pu.org/t/weekly-check-in-activity/2778
https://miro.com/online-whiteboard-awwapp/?awwapp_ref=direct&utm_source=awwapp&utm_campaign=direct&utm_name=awwapp_redirect
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Partilha entre redes sociais 

 

Estar on-line oferece a oportunidade de partilhar os meios de comunicação uns com os outros. 

Esta também pode ser um ótimo e simples desafio para ajudar os participantes a sentirem-se mais 

confortáveis usando documentos de notas partilhadas e copiando para diferentes meios de 

comunicação da Internet. Alguns exemplos incluem: 

• Cole uma imagem do seu cereal de infância favorito num documento de notas partilhadas 

• Procure um imagem.gif que corresponda ao seu humor 

• Partilhe o seu meme favorito sobre a pandemia 

 

 

 

 

Nuvem de Palavras 

 

Nuvens de palavras podem ser uma boa maneira de gerar retorno rápido e anónimo sobre questões 

específicas. Gostamos de usar o Answer Garden para isso, uma vez que não é necessário iniciar 

sessão e os resultados são apresentados em tempo real. 

 

 

Nuvem de palavras mostrando respostas a uma solicitação: 

"Como quer que os participantes se sintam num círculo de aprendizagem?" 

 

https://answergarden.ch/
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Atividades em grupo 

 

Salas de Separação 

A criação de espaços para uma discussão em grupo mais pequena é vital na aprendizagem de círculos 

com mais de 8 pessoas (e também pode ser muito agradável em grupos mais pequenos). A criação de 

salas separadas antecipadamente pode tirar muito do stress no momento da facilitação. Gostamos de 

usar jitsi para criar salas de separação porque é tão fácil criar e ligar os participantes a novas salas de 

chat de vídeo. 

• Veja o estudo de caso de Sébastien para um grande exemplo de salas de fuga em prática 

 

Bola de praia 

Bola de praia é uma boa maneira de envolver todos numa discussão enquanto retira o facilitador 

como mediador de todas as interações. Comece por apresentar um pedido ou pergunta ao grupo e 

peça a alguém para responder. Quando terminarem, podem passar a pergunta a outra pessoa 

chamando o seu nome. 

• Mais sobre MIT OpenCourseware 

 

Colagem Digital 

Peça às pessoas para criarem uma colagem que represente um problema, uma pergunta ou um 

desafio usando um apresentador das imagens colaborativo como o Google Slides. Nós 

experimentámos esta atividade dando às pessoas 10 minutos para montar a sua colagem e outros 10 

minutos para falarem delas, costuma funcionar bem. Se tem um grupo maior, pode pedir às pessoas 

para escreverem algo sobre a sua colagem nas notas do orador; desta forma as pessoas podem rever 

o trabalho uns dos outros sem que todos precisem de falar. 

https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-fall-2015/instructor-insights/active-learning-strategy-beach-ball/
https://www.google.com/slides/about/
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Colagens do Google Slides feitas em resposta à pergunta: 

"Como é que um facilitador on-line se parece?" 

 

 

Aquário 

O formato “aquário” permite que um grande grupo ouça opiniões diferentes, enquanto tenta 

participar apesar de estar fora do grupo. Para fazer isto on-line, nomeia-se um pequeno grupo de 

pessoas (com 4 trabalha bem) para responder a uma pergunta. Se alguém quiser juntar-se ao círculo 

de discussão, pode levantar a mão para se juntar e excluir do círculo de discussão alguém que já falou. 

• Ver Use o formato de facilitação “aquário” 

 

Faça uma pausa 

Às vezes pode ser bom passar algum tempo juntos fora do curso. Fizemos uma série de coisas 

diferentes, em qualquer lugar, à volta de 5-30 minutos, incluindo ouvir uma meditação guiada, assistir 

a um videoclip, fazer uma festa de dança, partilhar receitas, alongamentos e jogar jogos on-line como 

Pictionary e Codenames. 

 

 

Atividades de Reflexão 

 

Plus/Delta 

 

https://community.p2pu.org/t/using-the-fishbowl-facilitation-format/2782
https://gartic.io/
https://www.horsepaste.com/
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Uma rápida e fácil atividade de reflexão é pedir a todos uma coisa que correu bem naquele dia 

("mais") e uma coisa para melhorar para a semana seguinte ("delta"). 

• Leia mais sobre a atividade de reflexão plus/delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta com uma palavra 

Exemplo de respostas de palavras escritas via Valentina Ruffoni/CMX Connect 

 

Uma forma rápida de terminar uma reunião enquanto ainda recebe comentários de todos é pedir aos 

participantes que digam ou escrevam uma palavra que represente o que sentem ou os seus planos 

para a semana. (como por exemplo: "Como descreveria nosso tempo juntos?) 

 

Pergunta aberta 

Em grupos de 10 ou menos pessoas, também pode fazer uma pergunta específica como um resumo. 

A nossa regra geral é não perguntar nada que não esteja genuinamente interessado em ouvir a 

resposta. Boas perguntas aqui podem incluir "o que é algo que o surpreendeu esta semana?" ou "O 

que é que podemos fazer diferente na próxima semana para tornar o nosso espaço de reunião virtual 

https://community.p2pu.org/t/weekly-plus-delta-wrap-up-activity/2779
https://twitter.com/iamvalentinaruf/status/1258694836556881922
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mais hospitaleiro?" 

 

 

Avaliação & Reflexão 

 

Assim que o seu círculo de aprendizagem terminar, o que vem a seguir? Aqui estão alguns caminhos 

comuns: 

• Executar outro círculo de aprendizagem. Cada incursão na facilitação informa a próxima. 

Considere voltar a gerir o círculo de aprendizagem e experimentar novas técnicas. Ou tente 

um novo tópico! 

• Melhore o curso. Geramos automaticamente um fio de fórum para cada curso adicionado à 

biblioteca P2PU onde os facilitadores podem partilhar o seu feedback e ideias. (Exemplo!) 

Estas discussões aparecem nas páginas do curso e informam os futuros facilitadores sobre a 

melhor forma de trazer este material para a sua comunidade. 

• Escreva sobre a sua experiência. Muitas pessoas estão a falsificar os seus próprios caminhos 

através deste território desconhecido, e uma muito comum solicitação é para mais estudos 

de caso e reflexões de facilitadores experientes. Suas histórias são bem-vindas e encorajadas 

no nosso fórum comunitário. 

• Junte-se a um grupo comunitário ou grupo de trabalho. O P2PU acolhe encontros 

comunitários mensais e grupos de trabalho ocasionais que reúnem facilitadores para discutir 

ideias e oferecer apoio. Quer envolver-se? Envie um e-mail nico@p2pu.org! 

 

MAIS NO BLOG: 

 Como avaliamos o nosso trabalho 

 

 

Inquéritos Automáticos de Participação  

No final de cada círculo de aprendizagem, alunos e facilitadores recebem automaticamente um e-

mail com um questionário, pedindo-lhes que reflitam sobre o objetivo que primeiro definiram, 

comentários sobre o círculo de aprendizagem (o que funcionou bem vs. o que poderia ser 

melhorado), e quais serão os seus próximos passos. As respostas do inquérito são usadas para gerar 

um resumo de "círculo de aprendizagem" (exemplo) que é partilhado com o facilitador, organizadores 

de equipas e alunos, bem como no quadro de informações do facilitador para que outros aprendam. 

 

https://community.p2pu.org/t/3d-printing-spokane-county-library-district/4020
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/testimony/56
mailto:nico@p2pu.org
https://medium.com/@grifpeterson/how-we-evaluate-our-work-8e335eb24eed
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/923/report/


 28 

Se procura outras ideias, considere distribuir o seu próprio questionário. Sébastien em Boston 

recolheu respostas breves, mas informativas através de uma pesquisa simplificada plus/delta (ver 

aqui) que enviou aos seus participantes para obter um retorno curto e semanal e também reunir 

interesses para novos círculos de aprendizagem. 

 

Certificados e Acreditação 

O P2PU não emite qualquer tipo de certificado de acreditação ou de educação formal. Alguns cursos 

oferecem vários tipos de certificação, embora os alunos muitas vezes tenham que pagar ao provedor 

do curso por uma cópia. 

 

 

Um modelo de certificado de realização P2PU em branco 

 

Vários facilitadores gostam de dar certificados no final de um círculo de aprendizagem para ajudar a 

dar uma sensação de realização e uma ligação mais forte entre a biblioteca/centro de aprendizagem e 

aprendiz. Se quiser reconhecer e celebrar as realizações dos alunos, pode usar ou personalizar o 

nosso certificado modelo. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZKeESfAyr2TNLzGm2S6SjyVqtEN_wyaRBWU1xZu5Mbw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZKeESfAyr2TNLzGm2S6SjyVqtEN_wyaRBWU1xZu5Mbw/edit
https://community.p2pu.org/t/certificate-template/2784
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Apoio ao acesso limitado 

 

O acesso na era COVID tem muitas faces: acesso a um espaço tranquilo para aprender e estar 

concentrado; acesso a dispositivos digitais como computadores ou smartphones; acesso à Internet 

fiável ou acessível; acesso a uma utilização de dados acessíveis; acesso a competências de 

alfabetização da leitura; acesso a (e conforto com) competências de alfabetização digital. 

 

Os círculos de aprendizagem foram concebidos com o acesso em mente: ao trazerem cursos on-line 

para espaços públicos a fornecer educação, tecnologia e apoio aos alunos que podem não ter essas 

coisas em casa. Infelizmente, a mudança para soluções on-line significa que muitos recursos estão 

indisponíveis para aqueles que não têm as ferramentas necessárias para aceder a eles. 

 

Faça o que puder para identificar e responder às necessidades dos seus alunos de forma a criar 

oportunidades equitativas para a educação. Muitos facilitadores experientes tiveram sucesso na 

recolha de informações de acesso dos participantes através de e-mail, chamadas telefónicas ou fichas 

de inscrição em documentos anexados a panfletos. 

 

 

Soluções de largura de banda limitada 

 

Embora não exista uma solução de tamanho único, surgiram uma série de modelos alternativos para 

círculos de aprendizagem à distância na nossa comunidade. Nestes casos, estamos a lutar por uma 

definição de "círculo de aprendizagem" que ainda inclui um facilitador, um tópico com materiais de 

aprendizagem específicos, e um grupo de alunos a trabalhar em conjunto. 

 

 

Conferências Telefónicas + Dispositivos Individuais 

 

Bárbara da Biblioteca Pública de Los Angeles montou uma conferência através de chamada telefónica 

com o seu círculo de aprendizagem. (Ver estudo de caso de Bárbara.) Os participantes juntaram-se 

numa sala Jitsi, quer nos computadores, quer ligando por telefone, e Bárbara deu o material do curso 

em voz alta. Como todos tinham um smartphone ou acesso a um computador, todos puderam rever o 

curso on-line em conjunto como um grupo. 

https://docs.google.com/document/d/1CuqqZHyZE-e1AW3eZFBtkiLEKFjemSzamcERnLNHE4U/edit
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Conferências Telefónicas + Materiais Impressos 

 

Kathleen e Abel da Biblioteca Pública de Los Angeles trabalham com adultos que não têm acesso 

consistente a um computador ligado à Internet em casa. No entanto, muitos têm acesso a um 

smartphone ou a um computador partilhado para onde poderiam descarregar algo durante a semana. 

Dados estes 

constrangimentos, estão a explorar a possibilidade de descarregar materiais do curso e enviar através 

de e-mail aos participantes durante a semana, dando tempo às pessoas para imprimir as lições ou 

completar o trabalho de antemão. Desta forma, o círculo de aprendizagem pode realizar-se através 

de uma chamada de conferência, sem quaisquer requisitos adicionais. 

 

 

 

Reuniões Assíncronos baseadas em texto (Email/Slack) 

 

Gerir um círculo de aprendizagem assíncrono é um desafio, mas possível. É também uma solução 

para grupos que não conseguem encontrar um tempo regular para se encontrarem. Os e-mails de 

grupo são uma forma de manter um grupo de alunos juntos, especialmente com uma agenda 

claramente definida e pedidos de resposta. 

Mensagens de texto em grupo/individual 

 

Nos casos em que o acesso a smartphones ou dados é limitado, executar um grupo de aprendizagem 

via WhatsApp ou mensagens de texto é uma opção. Yusuf na Quénia facilita a formação de jovens 

usando esta abordagem e achou-a gratificante, mas desafiante: o progresso pode ser lento quando 

depende de todos os participantes para responder e explicar conceitos técnicos via texto é 

complicado. Yusuf está a experimentar usar telefones pré-carregados com conteúdos de 

aprendizagem e a distribuí-los aos alunos, embora a logística do empréstimo seja difícil. 

 

 

Soluções de círculo de não aprendizagem 
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Às vezes não há uma solução viável para entregar uma experiência de círculo de aprendizagem a 

todos os participantes de grupo, mas isso não significa que precisem de ser deixados para trás. Aqui 

estão algumas considerações alternativas para trazer educação para a sua comunidade: 

 

Contexto de reformulação 

A quantidade de alterações envolvidas com a mudança on-line pode ser esmagadora para os alunos: 

novos espaços, novas tecnologias, novas formas de aprendizagem. Se a sua comunidade não está 

familiarizada com o conceito de círculos de aprendizagem, pode ser útil oferecer um enquadramento 

alternativo: algo como "levar um grupo de leitores on-line" introduz um conceito familiar e cria uma 

ponte que pode ajudar a trazer participantes intimidados para os novos espaços. 

 

Aprendizagem no seio da família 

Se não conseguir comunicar ou encontrar-se regularmente com eles, considere formas de as 

comunidades isoladas aprenderem juntas. Por exemplo, Aprendizagem Criativa em Família é uma 

série de aulas de atividades que "envolve as crianças e os seus pais a aprenderem juntos". Como é 

que as experiências de aprendizagem podem ser dadas a grupos que vivem juntos? 

 

Correio/Guias impressos 

O círculo de aprendizagem inteiramente offline seria uma extensão de Kathleen e o plano do Abel. 

Em vez de enviar e-mails de materiais de curso, os facilitadores poderiam enviá-los no correio e, em 

seguida, fazer   apresentação sincronizada durante uma reunião através de conferência. O modelo de 

curso on-line desfaz se aqui - talvez seja melhor discutir algo mais visual que seja projetado para 

impressão (um livro, folha de cálculo ou revista). 

 

Lucky da Biblioteca Pública de Los Angeles está a pensar como apoiar idosos na sua comunidade que 

não podem ou não querem juntar-se a círculos de grupo que não se encontram pessoalmente. Ela 

está a pensar como usar livros impressos, revistas com receitas ou outras atividades para garantir que 

os seus eleitores saibam que não estão esquecidos. 

 

 

Mais Recursos: 

• Dicas para ajudar alguém a aprender a usar a tecnologia 

• Alfabetização Web da Mozilla 

Perguntas Abertas & Recursos Extra 

http://familycreativelearning.org/
https://www.carnegielibrary.org/tips-for-helping-someone-learn-to-use-technology/
https://foundation.mozilla.org/en/initiatives/web-literacy/
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Perguntas Abertas 

Não sabemos as respostas a estas perguntas, mas gostávamos de saber! Tem ideias ou experiência 

(ou mais perguntas) que pode adicionar? 

Como contactar ou entregar materiais a utilizadores fora da biblioteca se não tiver informações de 

contacto deles? 

 

Recursos Extra 

Aqui estão mais recursos partilhados ou criados pela nossa comunidade que poderá achar útil: 

 

Recursos para a Realização de uma Discussão do Grupo de Livros On-line 

Obrigado à Jordan por criar e partilhar este documento que descreve o processo de gestão de um 

grupo de leitores on-line! 

 

Kit de ferramentas de recursos de reunião on-line para facilitadores 

Uma lista substancial de recursos de reunião on-line com acompanhamento. 

 

Recursos de Inclusão Digital & EUA Estado Gov C-19 Inclusão Digital 

Recursos selecionados da Aliança Nacional de Inclusão Digital dos EUA. (Principalmente focado nos 

Estados Unidos) Obrigado à Steph por partilhar isto! 

https://docs.google.com/document/d/1hmyO2uvBeXdo_EOi0CTQCyWxWK1HYWAWC_IoThIRWBg/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyrEU7n6IUl5rgGiflx_dK8CrdoB2bwyyl9XG-H7iw8/edit
https://www.digitalinclusion.org/resources/
https://www.digitalinclusion.org/local-government-covid-19-digital-inclusion-response/
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