GUIA PARA A
CONCLUSÃO DE
UM EVENTO DE
DEMONSTRAÇÃO

Elaborado por Laure Triste (ILVO)

OBJETIVO

2 FORMATOS DE DISCUSSÃO ÚTEIS

Este exercício pode ser utilizado para concluir o seu evento
de demonstração. É uma forma fácil de resumir as principais conclusões do evento com os participantes.

1. Post-its

Este documento contém uma descrição dos passos a dar,
bem como um modelo a ser utilizado durante o exercício.

PREPARAÇÃO
1. Imprima o modelo na p.4 em papel A0, para que possa
escrever nele.
2. Apontar um facilitador para a discussão em grupo.

Dê aos participantes 3 post-its e dê-lhes 5 minutos para
escreverem um aspeto que aprenderam, um aspeto
que levarão para casa e um aspeto que gostariam de
melhorar para o projeto. Deixe-os anotar apenas uma
mensagem por post-it.
Após os 5 minutos, deixar todos, um a um, explicar
o que escreveram e deixá-los colar o seu post-it no
modelo. Os outros podem comentar.
2. Aquário de peixe (útil para grupos maiores):
Dividir 4 cadeiras no meio de um grande círculo de participantes e deixar que 3 participantes tenham lugar
em 3 das 4 cadeiras centrais para iniciar a discussão.
Uma cadeira deve ficar livre.
Quando alguém no círculo maior quer juntar-se ou
acrescentar algo à discussão entre as 3 pessoas no
meio do círculo, ele/ela ocupa a cadeira livre no meio.
Um dos outros três participantes deixa então a discussão e volta a ter lugar no círculo maior, pelo que
há novamente uma cadeira livre no meio do círculo. E
assim por diante...
O modelo pode ser completado durante a discussão
pelo facilitador ou no final da discussão por todo o
grupo.

Coloque esta tela em formato A0 e escreva diretamente nela ou utilize post-its

O QUE
APRENDEMOS…
Que lições irá aplicar no seu próprio centro
e rede e como as irá colocar em prática?

O QUE VAMOS
APLICAR…
O que aprendeu com este intercâmbio
sobre o que foi demonstrado e como foi
demonstrado?

AS NOSSAS
SUGESTÕES…
Quais são as sugestões para melhorar os
intercâmbios e outras ferramentas, manuais
e reuniões NEFERTITI ?

PARCEIROS NEFERTITI
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