
Workshop
ferramentas de bolso I

Jogos 
de Comunicação 
e Cooperação 
para Grupos



Objectivo
Pretende-se que os participantes reconheçam  

a educação vivencial como metodologia 

privilegiada para ajudar crianças, jovens ou adultos 

a desenvolverem competências pessoais e sociais: 

planeamento, trabalho de equipa, comunicação, 

capacidade crítica sobre as experiências  

e responsabilização. neste workshop procurar-se-á 

ainda desenvolver algumas competências pessoais 

junto dos participantes, como a confiança  

e a capacidade comunicativa.

Descrição
o Workshop ferramentas de bolso I – Jogos  

de Comunicação e Cooperação para Grupos – 

baseia-se na metodologia de educação vivencial, 

orientando-a para profissionais que trabalham com 

crianças, jovens ou adultos e que privilegiam  

a aprendizagem pela vivência, procurando nos jogos  

e dinâmicas de grupo uma forma de optimizar  

as aprendizagens, alcançar os objectivos, a coesão  

e o espírito de grupo.

a educação vivencial é uma metodologia pedagógica 

em que os educadores/facilitadores envolvem 

propositadamente os participantes em vivências 

directas e reflexão focada, de forma a aumentar  

o conhecimento, desenvolver competências e 

clarificar valores (smith, roland, Havens e Hoyt, 1992).

Destinatários
Psicólogos, assistentes sociais, Professores, 

educadores, técnicos de Intervenção Psicossocial 

ou outros Profissionais que trabalhem com crianças, 

jovens ou adultos.

Neste curso irá aprender a:
reconhecer as aplicações da educação vivencial. 

Identificar as etapas do ciclo da educação vivencial.

aprender a identificar as necessidades do grupo 

através do uso de dinâmicas

Planear jogos e dinâmicas de acordo com  

os objectivos, população alvo e recursos existentes.

adequar jogos e dinâmicas às necessidades  

e dificuldades do grupo.

Vivenciar os conteúdos através da participação activa 

nas actividades.

Informações
data  5 Julho 2011

HorárIo  9h30-13h e das 14h30-17h30

Valor  50 euros

loCal  associação Pressley ridge

Formadores

Kátia Almeida PsICóloGa

Kátia almeida é portuguesa e nasceu em angola em 1972.  

É mestre em Psicologia do desporto, Pós-graduada  

em Intervenção Psicossocial com Crianças Jovens e famílias, 

licenciada em Psicologia Clínica, mba em Gestão  

de equipamentos sociais e de saúde e é diplomada em liderança 

pela  Harvard University (Kennedy  school of Government).  

faz regularmente formações nos eUa sobre experiential learning 

& adventure therapy, e é membro da association for experiential 

education. É directora Geral da Pressley ridge em Portugal 

desde 2000. Coordenou campos de férias para jovens durante 

mais de 15 anos e desenvolveu programas de competências 

de vida para jovens em risco, usando a terapia pela aventura 

e a educação vivencial. dá aulas em diferentes Universidades 

nacionais, e ministra formações a profissionais de instituições 

públicas e privadas sobre a mudança de comportamentos 

através de jogos e dinâmicas de grupo. É atleta federada  

de orientação desde sempre… e praticante de mergulho amador.

Patrícia Sarmento PsICóloGa

Patrícia sarmento é portuguesa e nasceu em 1978.  

É Pós-graduada em Intervenção Psicossocial com Crianças, 

Jovens e famílias e é licenciada em Psicologia, variante de 

orientação e desenvolvimento de Carreira. É Coordenadora 

do Programa Comunitário de competências de vida da Pressley 

ridge em Portugal. tem desenvolvido e implementado 

programas de competências sociais e emocionais para crianças 

e jovens e programas de competências parentais para famílias, 

onde utiliza a educação vivencial como uma metodologia 

preferencial. dá formação nas áreas comportamental, das 

relações humanas, desenvolvimento e intervenção na crise  

a professores e outros agentes sócio educativos e a profissionais 

de diversas organizações desde 2002.

Contacte-nos

 Associação Pressley Ridge 
emaIl   contacto@pressleyridge.org

Web  www.pressleyridge.pt

telefone  +351 21 498 12 00

fax  +351 21 498 12 09

morada  av.ª fernando lopes Graça loja 7b,

 Casal da mira      

 2650-439 amadora


