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1 · Objetivos 4 · Exemplos

5 · Dinámicas

6 · Resultados

20’

20’

15’

2 · Materiais

3 · Estrutura temporal da sessão

Construir um mapa de conhecimento como primeiro passo para 
resolver qualquer problema.

Compreender que é fundamental conhecer o contexto da 
oportunidade para se poder empreender com êxito.

Saber fazer uma busca de informação de forma sistemática.

Dispõe de uma pequena introdução teórica sobre o modo de procurar informação na 
internet. Esta pequena pílula informativa vem acompanhada de três exemplos que 
descrevem soluções diferentes para um mesmo problema. É fundamental que os estudantes 
entendam que quase nunca há só uma solução e que, portanto, a procura de informação 
sobre um determinado problema não é uma tarefa simples. 

É importante que as equipas identifiquem tanto o que sabem sobre o seu problema 
como o que desconhecem, mas necessitavam de saber sobre o mesmo. Além disso, é 
fundamental que cada estudante considere todas as competências pessoais como recursos 
para encontrar uma solução (resultados da atividade realizada no primeiro dia). Após a 
obtenção do primeiro mapa de conhecimento, os estudantes já podem iniciar a pesquisa 
com o computador. No caso de ser impossível aceder ao computador, os membros de cada 
grupo podem distribuir entre eles os diferentes conceitos ou elementos relacionados com um 
problema para a tarefa de pesquisa, que será realizada como trabalho de campo. 

Dificilmente os estudantes irão conseguir localizar toda a informação potencialmente útil. 
Por isso, as equipas devem ser capazes de planificar e decidir por consenso uma estratégia 
de busca de informação (virtual e presencial) a desenvolver durante o trabalho de campo.

- 1 ficha “Pesquisar com critério” por equipa S5A)

- 3 fichas de exemplos (S5B)

- 1 modelo “O que sabemos” por equipa  (S5C) 

- 1 modelo “O que encontrámos” por estudante (S5D) 

- Acesso à internet por parte de todas as equipas

20’

20’
15’

Resultados

Exemplos

Dinâmicas

Módulo 3
Sessão 5

Guia didático do docente

EXPLORAR SOLUÇÕES

Problema

Deixar de fumar Substituição da nicotina / Cigarro eletrónico / Terapia de grupo

Eletrodomésticos de baixo consumo / Novos hábitos / Tornar 
a nossa casa mais inteligente

Cursos on-line / Au-pair / Intercâmbio de conversaçãoAprender línguas

Poupar energia em casa

Tipo de solução
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Guia didático do docente

EXPLORAR SOLUÇÕES

Módulo 3

Sessão 5

O que é

Modo Operativo

20’
Objetivos

Conceitos chave sobre o modo de realizar uma busca de informação 
sistemática na internet.
Três exemplos sobre problemas que podem ter soluções completamente 
diferentes.

Saber fazer uma busca de informação na internet de forma sistemática. 

Entender que um problema pode ter múltiplas soluções.

Compreender que antes de tentar solucionar um problema é necessário 
conhecer quais são as soluções já existentes.

Material:

- 1 ficha “Pesquisar com critério” por equipa  (S5A)

- 3 fichas de exemplos  (S5B)

- Acesso à internet por parte de todas as equipas

Para esta sessão conta com um pequeno material teórico e as fichas de exemplos. Pode 
utilizá-las para apoiar a sua apresentação ou então imprimi-las e dá-las aos estudantes 
para que de forma individual ou em equipas tentem encontrar novas soluções para os 
problemas propostos. Pode utilizar do mesmo modo a ficha teórica, uma vez que inclui 
conselhos sobre o modo de fazer buscas de informação com critério na internet.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Problema

Deixar de fumar
- Substituição da nicotina
- Cigarro eletrónico
- Terapia de grupo

- Eletrodomésticos de baixo consumo
- Novos hábitos
- Tornar a nossa casa mais inteligente

- Cursos on-line
- Au-pair
- Intercâmbio de conversação

Aprender línguas

Poupar energia em casa

Tipo de solução
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Guia didático do docente

PESQUISAR COM CRITÉRIO

Pensar antecipadamente as palavras chave ou combinações de palavras chave que melhor 
descrevem o problema ou as possíveis soluções.

Utilizar as capacidades de pesquisa avançada que oferecem os principais motores de busca 
(pesquisa literal, agregada, com exceções, etc)

Utilizar também palavras chave em outras línguas, especialmente em inglês, para ampliar os 
possíveis resultados da pesquisa.

Utilizar a opção de pesquisa de imagens ou vídeos pode também ser uma forma rápida de 
encontrar informação relevante sobre o problema.

Para comunicar os resultados da pesquisa aos outros é importante fazê-lo de forma sintética e 
respondendo às perguntas O QUÊ e COMO.

ALGUNS CONSELHOS PARA FAZER UMA 
BUSCA COM CRITÉRIO NA INTERNET

A resolução de um determinado problema necessita de uma tarefa de 
exploração que pode incluir a observação no terreno ou a entrevista a 
especialistas e utilizadores.

Mas hoje em dia a internet também nos permite aceder de forma rápida a 
uma grande quantidade de informação. Procurar e encontrar a informação 
adequada na internet pode ajudar-nos a conhecer melhor o contexto desse 
problema e inspirar-nos ideias e conceitos que talvez possamos vir a utilizar 
na sua resolução. Por exemplo, sabendo que a solução para esse problema 
já foi abordada de diferentes modos.

Seguidamente, oferecem-se como exemplos três fichas que apresentam três 
problemas diferentes e formas distintas de os solucionar que podem ser 
descobertas, fazendo uma busca de informação na internet.

Tanto este como outros exemplos podem ser utilizados para realizar um 
exercício rápido sobre o modo de obter informação na internet que possa 
ser útil na resolução de um problema.

Módulo 3

Sessão 5
Ficha S5A
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Guia didático docente / Exemplos de pesquisar com critério

PROBLEMA: DEIXAR DE FUMAR

O QUÊ: Substituição da nicotina (com comprimidos ou 
adesivos)

COMO: A nicotina que os cigarros contêm é a substância que cria a dependência 
do tabaco. A substituição dos cigarros por comprimidos ou adesivos 
de nicotina ajuda a reduzir a tentação de fumar. Esta forma de tomar 
nicotina é menos prejudicial, já que evita a exposição ao resto das mais 
de duas mil substâncias que aumentam o risco de cancro e que também 
estão presentes no tabaco.

O QUÊ: Terapia de grupo

COMO: O hábito de fumar adquire-se principalmente por imitação das pessoas 
que nos rodeiam. O mesmo poder de influência social pode ser utilizado 
para deixar de fumar. Os especialistas recomendam reforçar a vontade 
de deixar de fumar informando disso os amigos e os familiares. As 
terapias de grupo incluem reuniões com outras pessoas que também 
estão a deixar de fumar com o objetivo de compartilhar experiências e 
empenhamento.

O QUÊ: Cigarro eletrónico

COMO: Trata-se de uma alternativa para substituir a dependência do próprio ato 
de fumar por outro ato semelhante mas não tão nocivo. O vaporizador 
eletrónico tem uma forma parecida com o cigarro normal, mas funciona 
vaporizando uma substância contida nuns cartuchos recarregáveis de 
cheiros e sabores diferentes, provocando a expulsão de vapor que imita 
o fumo.

Soluções:

Módulo 3

Sessão 5
Ficha S5B-1
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Guia didático do docente/ Exemplos de pesquisar com critério

PROBLEMA: POUPAR ENERGIA EM CASA

O QUÊ: Eletrodomésticos de baixo consumo

COMO: Quando se compra um novo eletrodoméstico como um frigorífico, uma 
máquina de lavar roupa ou de louça, é possível escolher entre aparelhos 
que necessitam de uma maior quantidade de eletricidade para 
funcionar e outros que o podem fazer com menor consumo energético. 
Os eletrodomésticos de baixo consumo são mais caros, mas a poupança 
nas futuras faturas da luz compensa a longo prazo. A mesma ideia pode 
ser aplicada às lâmpadas de baixo consumo ou LED.

O QUÊ: Tornar a nossa casa mais inteligente

COMO: A forma como as casas são construídas pode fazer a diferença no 
consumo de energia doméstico. Embora talvez não possamos fazer 
nada em relação ao modo como se fizeram as paredes da nossa casa 
podemos, por exemplo, pintá-las de cores claras para aproveitarem 
melhor a luz natural. Nesta matéria podemos incluir soluções como 
detetores de presença que desativam a luz dos quartos de forma 
automática quando não há ninguém neles, ou contadores de luz de 
última geração que nos indicam o que cada eletrodoméstico gasta 
diariamente ou mesmo hora a hora. 

O QUÊ: Novos hábitos

CÓMO: É possível conseguir grandes poupanças de eletricidade em casa 
mudando simplesmente muitas das coisas que fazemos por hábito 
sem pensar: usar a maquina de lavar roupa ou louça apenas quando 
estiverem cheias, utilizar nesses eletrodomésticos os programas que 
não usam água muito quente quando a louça ou a roupa não estiver 
demasiado suja, apagar completamente todos os aparelhos como a 
televisão ou o computador quando não os estivermos a utilizar, não 
deixar a luz acesa nos quartos quando não está lá ninguém, andar um 
pouco mais agasalhado dentro de casa para poder baixar a temperatura 
do aquecimento, etc. 

Soluções:

Módulo 3

Sessão 5
Ficha S5B-2
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Guia didático do docente / Exemplos de pesquisar com critério

PROBLEMA: APRENDER LÍNGUAS

O QUÊ: Cursos on-line

COMO: Aprender uma língua fazendo um curso on-line pode oferecer algumas 
vantagens em relação à forma tradicional de aprender línguas numa 
escola ou academia. Um curso on-line permite aprender uma língua 
ao ritmo de cada estudante segundo o nível que se vai adquirindo 
e o tempo que se tiver disponível. Muitos cursos on-line oferecem 
a possibilidade de realizar consultas através da internet com um 
docenteque esclarece as dúvidas de forma personalizada.

O QUÊ: Intercâmbios de conversação

CÓMO: Para os que ainda não se atrevem ou não podem viajar ao estrangeiro 
existe a possibilidade de fazer parte de algum grupo de intercâmbio 
de conversação. Estes grupos são constituídos por estrangeiros que 
vivem na sua cidade e estão interessados em poder praticar a sua 
própria língua em troca de que você também pratique a sua com eles.
Estes intercâmbios também se podem realizar através da internet com 
pessoas em qualquer parte do mundo mediante o uso de serviços de 
chat, Skype ou nas redes sociais. 

O QUÊ: Au-pair

COMO: A melhor forma de aprender uma língua é realizar uma imersão total 
convivendo com pessoas que a falam como língua nativa. Trabalhar de 
au-pair é um modo de conseguir este objetivo sem ter que gastar muito 
dinheiro. Dá-se o nome de au-pair a um acordo que permite viver no 
estrangeiro com uma família local em troca de ajudar nas tarefas da 
casa ou de cuidar de crianças durante um número de horas por dia. 

Soluções:

Módulo 3

Sessão 5
Ficha S5B-3
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Guia didático do docente

EXPLORAR  SOLUÇÕES

O que é Modo Operativo

20’

Objetivos

Atividade de equipa para sintetizar o conhecimento e as 
capacidades disponíveis e detetar necessidades de conhecimento, e 
portanto, de exploração.

Compreender que a primeira fase da resolução de qualquer problema é 
descobrir o que já se sabe e o que se ignora sobre o mesmo.

Tomar consciência das capacidades próprias como elemento chave para resolver 
um problema ou empreender.

Material:

- 1 modelo “O que sabemos” por equipa  (S5C)

- O modelo de cada estudante da atividade “As tuas capacidades para 
empreender”, proveniente da Sessão 1

- Acesso ao computador por parte de todas as equipas

Esta atividade tem como objetivo que os estudantes completem as quatro 
secções do mapa de conhecimento (modelo “O que sabemos”) e planifiquem 
o trabalho de campo em função das carências de informação identificadas. 
A secção “Quem já resolveu” tem de se poder sustentar parcialmente na 
informação encontrada na internet. As secções “O que sabemos” e “O que não 
sabemos” propõem perguntas para as quais os estudantes devem encontrar 
respostas durante o trabalho de campo deste módulo. A secção “Quais são as 
nossas capacidades como equipa” baseia-se no conhecimento individual de cada 
elemento da equipa recuperando o modelo da atividade realizada na primeira 
sessão (“As tuas capacidades para empreender”).

A equipa tem de conservar este modelo, uma vez que será utilizado de novo no 
início da próxima sessão.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Módulo 3

Sessão 5
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Guia didático do docente / Atividade

O QUE SABEMOS

Módulo 3

Sessão 5

O que sabemos sobre o problema?

O que não sabemos?

Quem já o resolveu ou resolveu alguma coisa 
parecida?

Quais são as nossas capacidades como equipa?

- Acontece a quase todas as pessoas de idade

- Seja qual for o modelo do telefone

- Se lhes explicamos ele esquecem-se

-  Se já existe alguma solução

- Porque é que nehuma marca deciciu 

solucionar o problema

- O que é que os avós acham realmente 

do assunto

- Há telemóveis para pessoas de idade, mas 

não adianta muito 

- Ninguém resolveu o problema, com as 

televisões estamos há muitos anos na 

mesma situação e não há solução    

- Trabalhos manuais com papel

- Videojogos

-  Jogar basquet

- Dançar Imprima em DIN-A4 ou se possível em DIN-A3
um número de  cópias do modelo seguinte  
(S5C) igual ao número de equipas que tiver na 
aula.

É importante que cada equipa guarde esta ficha 
para a sessão seguinte.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE
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Material do estudante / Atividade

O QUE SABEMOS

Módulo 3
Sessão 5

O que sabemos sobre o problema?

O que não sabemos?

Quem já o resolveu ou resolveu alguma coisa parecida?

Quais são as nossas capacidades como equipa?

Modelo S5C
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Módulo 3
Guia didático do docente

EXPLORAR SOLUÇÕES

O que é Modo Operativo

15’

Objetivos

Planificação do trabalho de campo orientado para obter a 
informação necessária para conseguir resolver com êxito o problema 
proposto.

Organizar uma pesquisa de informação em equipa.

Ser capaz de sintetizar a informação para que seja um elemento útil 
para o projeto.

Material:

- 1 modelo “O que encontrámos” por estudante (S5D) 

Cada equipa tem de organizar a pesquisa da informação tanto em função do 
problema a que tem de dar resposta como da informação de que já dispõe. É 
importante ressaltar que a pesquisa da informação não é feita exclusivamente 
pela internet, tendo também de se inquirirem pessoas implicadas no problema ou 
relacionadas com ele. O objetivo é obter exemplos muito sintéticos (o quê e como 
do seguinte modelo) que sirvam para entender melhor o problema e, portanto, 
desenhar novas soluções.

EXEMPLOS DINÂMICAS RESULTADOS

Sessão 5
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Guia didático do docente / Atividade

O QUE ENCONTRÁMOS

Módulo 3

Sessão 5

Identifiquem, pelo menos, cinco casos relacionados com uma possível solução para o desafio sugerido.

O QUÊ: Telemóveis desenhados para pessoas de idade

COMO: Telefones móveis com menos teclas e muito maiores.
               Menos funções: www.textually.org/textually/archives/2004/08/004935.htm

O QUÊ: Curso de uso de telemóveis para pessoas de idade

COMO: Cursos numa aula com jovens que ajudem as pessoas idosas a aprender a usar o seu telemóvel:
              www.youtube.com/watch?v=P8sjetsXC5Uu

O QUÊ:

COMO: 

O QUÊ: 

COMO: 

O QUÊ: 

COMO: 

Imprima em DIN-A4 um número de cópias 
do modelo seguinte (S5D) igual ao número 
dos estudantes da turma.

EXEMPLO DA ATIVIDADE 
PARA O DOCENTE

2

1

3

4

5
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Módulo 3Material do estudante / Atividade

O QUE ENCONTRÁMOS

Identifiquem, pelo menos, cinco casos relacionados com uma possível solução para o desafio sugerido.

O QUÊ: 

COMO: 

O QUÊ: 

COMO: 

O QUÊ:

COMO: 

O QUÊ: 

COMO: 

O QUÊ: 

COMO: 

2

1

3

4

5

Modelo S5D
Sessão 5
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