
Para participantes, bibliotecários e facilitadores

Prepare-se para o Círculo de 
Aprendizagem

Atividades online pré-curso 



Para ter uma ótima experiência como parte do círculo de
aprendizagem, fornecer-lhe-emos algumas informações
básicas sobre a sua preparação na utilização da tecnologia, o
seu interesse profissional e estilo de aprendizagem.

Terá os recursos, o lugar e os meios - mas mais importante
que tudo, tenha em mente que precisa dessa curiosidade louca
para descobrir as coisas espantosas que acontecem neste
pequeno planeta azul, as suas pessoas e lugares.
Encontre o círculo que lhe convém e boa sorte nesta jornada.

Aqui estão algumas ferramentas para o ajudar a avaliar o seu 
nível de preparação:

1. Preparação tecnológica (Eficácia nas Novas Tecnologias);
2. Interesses profissionais;
3. Estilo de aprendizagem.



Antes de avançar, por favor, tenha consigo caneta e

papel, pois far-lhe-emos algumas perguntas e terá de

escrever as respostas.

No final deste processo, saberá mais sobre as suas

capacidades e preferências e isso permitir-lhe-á ter uma

surpreendente experiência de círculo de aprendizagem.



Preparação Tecnológica (Eficácia nas Novas Tecnologias)

O próximo filme explicar-lhe-á porque é que o seu teste

de aptidão profissional é importante e fornecerá algumas

perguntas às quais poderá responder com SIM ou NÃO.

Dependendo do número de respostas “sim” ou “não”,

poderá descobrir o quão otimista, preparado ou

desconfortável se sente ao fazer atividades online.



Preparação Tecnológica (Eficácia nas Novas Tecnologias)

Link para o vídeo: https://youtu.be/iK0Js9oBpOo

https://youtu.be/iK0Js9oBpOo


Questione-se agora:

Porque é que deu essas respostas?

Haverá algo que tenha a ver com os seus valores, a sua falta

de conhecimento? Ou tem a ver com más experiências do

passado?

Há alguém a quem possa perguntar - seja no seu círculo de

aprendizagem, seja a um bibliotecário ou consultor, a fim de

esclarecer os seus receios ou desconfortos?

Preparação tecnológica (Eficácia nas Novas Tecnologias)



Se é um utilizador frequente da Internet, quer no seu

telefone, quer no seu tablet ou computador, pode ter a

certeza de que possui todas as competências

necessárias para participar num círculo de aprendizagem.

Tenha também em mente que, se tiver dificuldades, pode

sempre perguntar a um colega ou a um bibliotecário.

Quanto aos benefícios da Internet e da educação online,

basta experimentar e ver como funciona, verificar

recursos adicionais e, em última análise, porque não,

pedir um livro emprestado.

Preparação tecnológica (Eficácia nas Novas Tecnologias)



Vejamos a seguir os seus interesses profissionais. 

Analisaremos 8 áreas principais de competências.

Depois explicaremos cada uma dessas áreas em

comportamentos ou trabalhos a elas associados.

Isto ajudá-lo-á a compreender melhor como navegar

através do grande número de cursos que pode encontrar

online e interligá-los, quer com as competências

necessárias para uma determinada carreira, quer com

temas que sempre quis aprender, mas nunca teve

oportunidade.

Interesses Profissionais



Link para o vídeo : https://youtu.be/udtTQe_C2KU

Interesses Profissionais

https://youtu.be/udtTQe_C2KU


Quantos SINS tinha em cada área de interesse?

Basta contar o número de SINS que respondeu num 

grupo e depois no outro. Quanto mais SINS tiver, mais 

próximo está do campo em que poderá querer fazer o 

próximo curso.

Interesses Profissionais



Tenha em mente que as informações acima referidas 

podem ajudá-lo a compreender melhor, quer o domínio 

em que já é especializado e necessita de mais 

competência, quer as áreas em que gostaria de expandir 

o seu conhecimento  para uma vida mais significativa. 

Interesse Profissional



É importante compreender a sua fase de aprendizagem 

preferida ou estilo de aprendizagem por duas razões: 

“temperar para um melhor sabor” e satisfação da 

experiência de aprendizagem e para compreender o que 

não lhe agrada e fazer um esforço consciente a fim de 

tirar o máximo proveito do processo de aprendizagem, 

sem potenciais distorções.

Estilo de Aprendizagem



Link para o vídeo : https://youtu.be/JxNcsCzTEaQ

Estilo de Aprendizagem

https://youtu.be/JxNcsCzTEaQ


Se respondeu SIM a todos os 7 itens de um determinado 

estilo de aprendizagem, significa que tem uma forte 

preferência por esse estilo, em particular.  

Se respondeu SIM apenas a um ou dois itens, significa 

que não gosta e que precisa de fazer um esforço 

consciente para passar por essa fase de aprendizagem a 

fim de obter os melhores resultados de uma experiência 

de aprendizagem.

Estilo de Aprendizagem



Dicas que o podem ajudar durante um círculo de aprendizagem:

1. Esteja ciente do seu estilo de aprendizagem e do estilo dos 

outros;

2. Certifique-se de que as atividades propostas pelo grupo estão 

de acordo com o seu estilo de aprendizagem preferido;

3. Faça um esforço para participar nas atividades que não estejam 

de acordo com o seu gosto e mime-se com uma pequena 

recompensa quando puder fazê-lo;

4. Peça ajuda quando não conseguir encontrar a motivação para 

participar, refletir, concluir ou planear.

Estilo de Aprendizagem



Está pronto!
Clique em 

www.p2pu.com
e escolha o seu 

Círculo 
de Aprendizagem 

http://www.p2pu.com
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