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“Aqueles que ensinam, aprendem no ato de ensinar e
aqueles que aprendem, ensinam no ato de aprender”
- Paulo Freire, Pedagogia da Liberdade

“O facto das sociedades se estarem a tornar cada vez
mais multiétnicas, multiculturais e multirreligiosas é
bom. A diversidade é uma força, não uma fraqueza.”
- António Guterres, Nações Unidas
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Introdução
O processo de migração não é uma novidade dos nossos tempos. Hoje, no entanto,
podemos falar de uma migração real em massa, favorecida por uma rede de
transporte mais barata e uma maior facilidade de acesso à informação.
Podemos concordar que a migração é um fenómeno extremamente complexo e as
razões que levam uma pessoa ou um grupo de pessoas a emigrar são muitas. Desastres
naturais, conflitos e necessidade económica levam milhares de pessoas a migrar,
impondo-se na agenda política de diferentes países.
Além disso, a migração tem uma forte caracterização feminina que não pode ser
negligenciada. Para as mulheres é ainda mais difícil, por várias razões: por exemplo,
por estarem mais expostas ao assédio sexual e à violência, porque não recebem
atendimento médico adequado durante a gravidez e, muitas vezes, não existem
intérpretes com as quais poderiam conversar sobre os seus problemas.
Abordar um fenómeno como este, sem uma abordagem de género, não deixa apenas
para trás milhares de mulheres e crianças que já se encontram em condições difíceis,
mas também torna impossível criar uma oportunidade para o empoderamento
individual e social das mulheres que a mudança poderia trazer.
O projeto 'Redes Sociais = Capital Social. Construir Capital Social e Inclusão para
Mulheres Migrantes através das Redes Sociais 'é financiado pela UE no âmbito das
parcerias estratégicas Erasmus +, Educação de Adultos. A missão do projeto é ajudar as
mulheres migrantes e refugiadas a integrarem-se no tecido social do país anfitrião,
fornecendo informações, ferramentas e capacidades concretas nas redes sociais no
sentido de melhorar a sua auto-estima para aumentar a empregabilidade e
empreendedorismo das mulheres.
O principal objetivo é desenvolver uma metodologia inovadora de aprendizagem
(baseada em metodologias anteriores do Reino Unido), onde as aprendentes se
envolvem em 6 módulos de competências específicas de criação de redes /
networking, seguidos de 5 conjuntos de reflexão de competências essenciais Mentoring Circles ™ e, também, formar mulheres migrantes / refugiadas em
competências digitais de redes sociais.
A metodologia permite que sistemas cruciais de vínculo de grupo e apoio sejam
desenvolvidos para pessoas desfavorecidos, como mulheres migrantes (fortalecendo
ainda mais o desenvolvimento do Capital Social ao potenciar conexões entre mulheres
migrantes nas suas comunidades anfitriãs) por meio das aptidões sociais e sessões
práticas reflexivas
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Capítulo 1: Fundamentação para o programa de formação
O curso SMS pretende apoiar as mulheres migrantes e refugiadas a integrarem-se nas
novas comunidades anfitriãs e a construir capital social ao aproveitar os benefícios das
redes sociais, e como ter acesso e aptidões nessas ferramentas, que podem criar novos
contactos e possibilidades de integração social e empregabilidade.
O curso procura atender às suas necessidades, permitindo e capacitando-as a usar
ferramentas de redes sociais para formar e manter essas interações nos países
parceiros. O curso do SMS visa reduzir as disparidades nos resultados da aprendizagem
que afetam aquelas provenientes de contexto desfavorecidos, mulheres migrantes e
refugiadas, através de abordagens inovadoras integradas (formação para mulheres e
facilitada por mulheres, incluindo reflexões de pares e abordagens de aprendizagem
por ação). Facilita a colaboração e a troca de conhecimentos.
O curso é inovador, pois desenvolve uma nova abordagem de aprendizagem mista
com o intuito de ter o máximo impacto no grupo desejado de aprendentes, por
exemplo, mulheres migrantes / refugiadas para inclusão social via redes sociais.
O SMS também é baseado em evidências e desenvolvido considerando os pontos de
vista das mulheres migrantes através de uma nova abordagem de aprendizado mista.
O ciclo de aprendizagem interativa é aplicado de forma inovadora, permitindo que as
mulheres migrantes adquiram competências técnicas - sociais (problemas de reflexão
e aplicação), além de beneficiarem da aprendizagem entre pares (desenvolvendo
novos vínculos sociais através da participação no curso).
O curso consiste em 6 módulos de competências técnicas em redes sociais como uma
introdução às redes sociais para atender às necessidades das mulheres migrantes em
cada país parceiro, adaptadas e transferidas para o grupo-alvo e contexto cultural
específico dos parceiros SMS. Cada módulo será seguido por uma sessão reflexivas
(total de 5 sessões) de competências sociais, 'Mentoring Circles ™', um grupo em que a
metodologia de trabalho combina aprendizagem-ação, orientação e coaching para
ajudar as mulheres a testar o conhecimento adquirido no módulo anterior e refletir
sobre seu progresso. Durante os Círculos, as formandas partilham o seu progresso para
identificar ideias para desenvolvimento adicional e áreas a trabalhar, a fim de
complementar a sua aprendizagem.
Espera-se que tenha um impacto imediato na integração social e na redução do
isolamento social experienciado pelas mulheres migrantes. O curso também resulta
em maiores níveis de competências (em termos digitais) para as mulheres migrantes /
refugiadas presentes, resultando em maiores níveis de empregabilidade.
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As mulheres imigrantes aspiram não só a ter um emprego decente, mas também por
reconhecimento social e cultural, usufruir dos direitos de cidadania e, ao mesmo
tempo, preservar sua especificidade e identidade, de modo a que o elemento de
empoderamento do programa de formação, os Círculos de Mentoring, também
possam ter um grande impacto nas participantes, permitindo que realmente possam
fazer ouvir as suas vozes e partilhar as suas experiências com outras mulheres.
Todos os materiais são fornecidos em inglês e no idioma do país anfitrião. As
formandas podem aceder a um determinado conjunto de materiais e também podem
trabalhar de forma síncrona e assíncrona nas suas atividades de aprendizagem,
interagindo ao usar tecnologias baseadas na Web e dispositivos como smartphones e
tablets.
Além disso, têm a oportunidade de colocar em prática as competências adquiridas.
Isso deve-se ao facto de a metodologia oferecer oportunidades valiosas de
transferência de oportunidades de formação, pois as participantes podem testar o que
aprenderam entre as sessões, em situações reais. As atividades do curso implicam a
criação e interação com as suas próprias páginas de Facebook, Instagram, blogs, etc. e
a subsequente expansão das suas redes sociais. As participantes têm tempo suficiente
entre os módulos para concluir os exercícios como 'trabalho de casa'. Entre os módulos
presenciais, espera-se que as participantes entrem online, completem os recursos de
aprendizagem on-line e interajam com outras participantes do mesmo e de outros
países parceiros para enriquecer sua experiência de aprendizagem.
Os recursos de aprendizagem são variados e inovadores, contando com um Pacote da
Participante (cópia impressa internamente em cada país parceiro) para orientar as
participantes, incluindo um documento de resumo do Programa de Formação SMS,
slides de apresentação PowerPoint apresentados pelos facilitadores, uma pasta de
trabalho que inclui exercícios práticos e ferramentas, juntamente com a teoria
relevante sobre o apoio às migrantes no desenvolvimento do seu capital social (e
como desenvolver competências digitais úteis para futuras oportunidades de
empregabilidade / empreendedorismo) em termos de capacidades e formação em
redes sociais.
Adicionalmente, um Hub SMS e-Learning online que fornece um espaço online para o
grupo-alvo. O hub funciona como uma plataforma baseada no Moodle / WordPress e
as participantes e outros membros dos grupos-alvo relevantes podem aceder aos
materiais de aprendizagem que os facilitadores fornecem numa ordem predefinida e
desenvolver as suas análises, reflexões e logs de aplicação, usando o hub online. Os
facilitadores também usufruem de um fórum privado dentro do E Learning Hub para
registar os seus diários de formação reflexivos - documentando as suas experiências de
aprendizagem e implementando uma nova metodologia de ensino no seu país. É
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especialmente útil para mulheres com responsabilidades de cuidadoras, que as
impedem de participar na formação presencialmente.
Estes dados fornecem um relatório nacional sobre experiências piloto, incluindo dados
demográficos e contextuais das participantes, reflexões e feedback do facilitador sobre
a sua experiência de formadora dos cursos e feedback das participantes. Um relatório
comparativo resumido elaborado no final de todos os pilotos em todos os países
parceiros reúne experiências e lições aprendidas ao longo da formação.

Fonte: Van de Vijver, F., Berry, J., & Celenk, O. (2016). Assessment of acculturation. In D. Sam &
J. Berry (Eds.), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology (Cambridge Handbooks
in Psychology, pp. 93-112). Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/CBO9781316219218.007
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Fonte: Statista

Capítulo 2: Programa de Formação SMS Redes Sociais
Modulo 1: Introdução às redes sociais – Como usar as redes sociais e apps para
conectar com a sua comunidade
As participantes provavelmente já se depararam com as redes sociais em certa medida
anteriormente, especialmente plataformas como Facebook, Twitter e Instagram. É
provável que já estejam ativas em uma ou mais plataformas com o intuito de manter o
contacto com amigos e familiares; podem até ter redes existentes de suporte
multinacionais que devem ser incentivadas a manter através das plataformas
mencionadas acima.
As redes sociais fazem parte da ampla gama de tecnologias digitais que as pessoas usam
para comunicar e interagir com sua comunidade, aprender sobre valores culturais e criar
confiança para se tornar parte da sua nova comunidade. O SMS visa exemplificar todas
as maneiras em que as redes sociais podem ser úteis para tornar-se uma parte ativa da
comunidade e ajudar as mulheres internacionais a aumentar a sua integração,
empregabilidade e criação de ligações sociais.
Resultados de Aprendizagem Esperados:


As mulheres vão ganhar uma capacidade aprimorada de se envolver com a
comunidade local através do uso de redes sociais.



As mulheres vão aprender sobre a sua “Pegada Digital” e “Cidadania Digital”



As mulheres vão adqurir uma maior compreensão dos princípios básicos de
segurança on-line
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O curso presencial consiste em 6 módulos diferentes; O curso on-line poder durar 1 a 3
horas (o tempo pode diferenciar de acordo com o número de atividades
acompanhadas na plataforma).

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Café de boas vindas

10 min.

09:00-09:10

Apresentação dos Educadores, Projeto e Regras

10 min.

9:10-9:20

Introdução ao Módulo 1

5 min.

9:20-9:25

Exercício Quebra-gelo

15 min.

9:25-9:40

Atividade Introdutória: Quão confiante se sente em relação às suas
competências/ conhecimentos na utilização de redes sociais?
Tópico 1: Como usar as redes sociais e as aplicações para interagir com a
sua comunidade.
Apresentação
Tópico 1: Atividade de Storytelling

15 min.

9:40 9:55

15 min.

9:55-10:10

20 min.

10:10-10:30

Tópico 2: O que significa Pegada Digital?
Apresentação
Tópico 2: Discussão em Grupo

15 min.

10:3010:45

10 min.

10:45-11:55

Coffee Break

15 min.

11:55-11:10

Tópico 3: O que é a Cidadania Digital?

15 min.

11:10- 11:25

Tópico 3: Discussão em Grupo acerca do Cyberbullying e do Discurso de
ódio
Exercício de Encerramento

15 min.

11:25-11:40

10 min.

11:40-11:50

Feedback e Conclusão

10 min.

11:50-12:00

TOTAL

180 min. (3
hours)

Módulo 2: O Facebook como uma ferramenta para facilitar a sua estadia e
integração na nova comunidade
Como abrir a sessão? Tente começar com uma atividade introdutória. Lembre-se de que
está a reunir-se pela segunda vez e ainda pode precisar de algumas atividades
facilitadoras, que ajudem a socializar e sentirem-se mais confiante dentro do grupo. A
discussão de brainstorming (em grupos menores: 3 grupos x 5 mulheres cada) pode ser
uma ótima maneira de despertar o interesse e motivar a participação ativa das
mulheres. Além disso, os resultados da discussão podem ajudar a entender melhor o
conhecimento de redes sociais do grupo.
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Encontrará uma inspiração para a discussão no Guia. A frase retirada do Little Red Book
do Facebook estimulará a discussão: “Mudar a forma como as ideias se espalham muda
a forma como a sociedade funciona, como as pessoas falam, vivem, contam histórias,
apaixonam-se, quem consideram amigos, estranhos e o que significa estar sozinho. ”
A atividade acima mencionada facilitará a apresentação do Facebook e a reflexão sobre
o impacto que este tem nas diferentes dimensões das nossas vidas. É muito importante
aprimorar a participação ativa das mulheres, o seu comprometimento e feedback, para
que façam ouvir a sua voz e experiências durante a formação.
O objetivo deste módulo é destacar o uso consciente do Facebook. Continuará a ser o
principal canal de comunicação com amigos e familiares, mas o nosso papel é
acompanhar as participantes e descobrir em conjunto outros recursos úteis do
Facebook, relevantes na inclusão social das mulheres migrantes.
A próxima parte do módulo é dedicada ao conceito de reputação e marketing pessoal
online. Durante a sessão, incentive as participantes a colocar os seus novos
conhecimentos em prática. Qual é a minha pegada? Dedique 5 minutos para realizar
uma “verificação de antecedentes” usando mecanismos de pesquisa on-line e discuta
com o grupo quais as informações que encontraram. Essa atividade levará ao próximo
passo, que pode ser a criação de regras das redes sociais - etiqueta de comportamento
que todos somos obrigados a respeitar ao usar as redes. Use as fontes audiovisuais
recomendadas para enriquecer a sessão e diferenciar os materiais de aprendizagem
(encontrará mais na seção: Recursos extras).
A parte seguinte do módulo concentra-se nos novos recursos do Facebook: "Procura de
emprego" e "Mercado". Apresente a ferramenta “Pesquisa de emprego” ao grupo e
explique as diferentes modalidades de pesquisa. Aqui terá a oportunidade de passar
pelo processo de inscrição e criação de um currículo. Esta parte despertará um grande
interesse no grupo. Lembre-se de planear e dedicar tempo suficiente a esta atividade.
O Facebook ampliou o seu modelo de negócios ao incluir um recurso de mercado online, que permite descobrir, comprar, alugar e vender itens às pessoas da sua área /
comunidade. A plataforma é semelhante ao eBay, mas com um toque adicional de
'Social', pois pode conversar com a outra parte pelo Facebook Messenger.
No final da formação, deixe espaço para conclusões e comentários das participantes e
indique recursos adicionais disponíveis na plataforma on-line.
Resultados de Aprendizagem Esperados:


As mulheres aumentarão a consciencialização sobre como usar o Facebook de
forma consciente, como uma ferramenta para atrair novas possibilidades de
carreira.



As mulheres saberão como usar o Facebook na busca de emprego.
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As mulheres aumentarão a sua consciencialização sobre como usar o Facebook
como uma ferramenta útil e prática para iniciantes, vantajoso para encontrar
acomodações, vender e comprar itens.



As mulheres aumentarão os seus conhecimentos sobre como se promover
(competências e experiência) no Facebook e as suas chances no mercado de
trabalho competitivo.



As mulheres terão mais consciencialização sobre a importância do conteúdo
publicado (DOS e DONTs) e possíveis implicações para a carreira e vida pessoal.

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Café de Boas Vindas

15 mins

09:00 – 09:15

Apresentação ao Grupo

10 mins

09:15 – 09:25

Apresentação do Projeto, Regras e Plano de Aprendizagem

10 mins

09:25 – 09:35

Facebook Factos e Números:
- Informaçao Geral sobre Facebook
- Impacto Social do Facebook
- Impacto Sócio-económico do Facebook
Coffee Break

30 mins

09:35 – 10:05

15 mins

10:05 – 10:20

Facebook Como se promover, destacar e ser selecionada:
- O que fazer e não fazer nas redes sociais quando se procura
emprego
- O que precisa de saber quando procura um emprego no
Facebook - Dicas
- Gestão da Reputação Online
Atividade de Discussão de Grupo
Flipchart, pens etc.
Facebook Ferramenta “Emprego” – Como funciona?
- Dicas e recomendações para procurar trabalho no Facebook
- Usar o MARKETPLACE e GRUPOS para encontrar a sua próxima
casa
Atividade Prática (por o tópico em ação)
Feedback e Conclusão

45 mins

10:20 – 11:05

10 mins

11:05 – 11:15

45 mins

11:15 – 12:00

20 mins

12:00 – 12:20

Encerramento

10 mins

12:20 – 12:30

TOTAL

210 mins
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Módulo 3: Twitter e Blog para mulheres migrantes
Neste módulo, as participantes vão aprender a importância do uso do Twitter e do
Blog para fins pessoais e profissionais, entender o seu potencial, além de como criar e
manter uma conta no Twitter e Blog, e como pesquisar e seguir informações.
Em relação aos blogs, encontraremos as razões pelas quais devemos iniciar um blog,
como criá-lo e ferramentas on-line incluídas gratuitamente, que nos ajudam a criar um
blog.
Expected Learning Outcomes:


As mulheres vão aprender a destacaram-se e conectarem-se



As mulheres farão isso usando ferramentas on-line



As mulheres saberão como procurar alojamento e emprego no Twitter



As mulheres vão saber como criar e escrever uma biografia resumida

Este módulo está desenhado para durar 2h40. Pode verificar a informação detalhada
seguinte:

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Café de Boas Vindas

10 min.

09:30-09:40

Introdução do Módulo ao grupo

5 min.

9:40-9:45

Exercício Quebra-gelo

15 min.

9:45-10:00

Apresentação do Tópico 1: Twitter

15 min.

10:00-10:15

Atividades do Tópico 1

45 min.

10:15 11:00

Coffee Break

15 min.

11:00-11:15

Apresentação do Tópico 2: Blogues

15 min.

11:15-11:30

Atividades do Tópico 2

30 min.

11:30- 12:00

Feedback e Conclusões

10 min.

12:00-12:10

TOTAL

160 min.
(2h40)

Módulo 4: LinkedIn – A maior rede social para profissionais e recrutamento
O LinkedIn é uma plataforma de redes sociais profissional - é como o Facebook, mas
para a carreira profissional.
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É usado por mais de 540 milhões de utilizadores em mais de 200 países em todo o
mundo. Foi fundada em 2002 nos Estados Unidos e hoje pertence à Microsoft Inc.
O LinkedIn é para todos e qualquer pessoa interessada em levar a sua vida profissional
mais a sério, procurando novas oportunidades de crescer na carreira e de se conectar
com outros profissionais.
Em muitos países, o LinkedIn é a principal fonte dos recrutadores para encontrarem
candidatos para preencher uma vaga. Mais de 3 milhões de empregos são apresentados
a qualquer momento no LinkedIn.
Resultados de Aprendizagem Esperados:





As mulheres terão um dos perfis mais pesquisáveis no LinkedIn
As mulheres vão conseguir atrair recrutadores e empregadores para o seu perfil
As mulheres vão saber promover-se a si e a sua área de especialização
As mulheres vão aprender a construir uma rede de contactos profissionais
melhor

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Café de Boas Vindas

15 min.

09:00 – 09:15

5 min.

09:15 – 09:20

Apresentação do Grupo

10 min.

09:20 – 09:30

Tópico 1. Introdução ao LinkedIn e à Estrutura do LinkedIn
(PowerPoint slide 2- 6)

10 min.

09:30 – 09:40

Tópico 2. Página Inicial (PPT slide 7)

10 min.

09:40 – 09:50

Tópico 3. A Minha Rede (PPT slide 8 – 9)

10 min.

09:50 – 10:00

Topic 4. Notificações e Mensagens (PPT slide 10 – 11)

10 min.

10:00– 10:10

Coffee break

15 min.

10:10 – 10:25

Tópico 5. Empregos (PPT slide 12)

15 min.

10:25 – 10:40

Tópico 6. Eu – Crie o seu próprio perfil (PPT slide 13 -24)

75 min.

10:40 – 11:55

Tópico 7. Google +

15 min.

11:55 – 12:10

Exercício de Encerramento – questões, reflexões e sessão de avaliação

20 min.

12:10 – 12:30

TOTAL

210 min.

3.5 horas

Apresentação do Formador
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Módulo 5: SlideShare, YouTube, Instagram, Google Fotos e Flickr
No 5º módulo, o foco permanece em descobrir e desenvolver as competências
técnicas e sociais necessárias para uma integração facilitada, com a ajuda das redes
sociais.Para gerir adequadamente as redes on-line, é necessário alguém que "já
descobriu a roda", para nos guiar e é por isso que estamos aqui, onde vamos dar início
à nossa jornada em como usar as ferramentas de publicação on-line, usando o
Slideshare, o YouTube, Instagram, Picasa e Flickr.
Por que usamos as redes sociais? Muitos usam para encontrar um emprego, uma casa,
um ambiente mais seguro, expandir os contactos, unir comunidades e grupos que
partilham crenças e valores semelhantes. Quando chegamos a um país, encontramosnos numa situação de pouca ligação com os habitantes locais. Sentimos falta das
nossas relações sociais habituais e sentimos-nos inseguros em relação a como nos
relacionarmos com os outros. O ambiente on-line dá-nos uma maior liberdade a esse
respeito, incluindo a liberdade de expressão. Para se integrar e conectar no país de
chegada, pode ajudar apresentar-se através de fotos, vídeos e partilha de crenças e
valores que possibilitem a interação com outras pessoas, organizações, fóruns, hubs e
comunidades.
Resultados de Aprendizagem Esperados:





As mulheres vão ficar familiarizadas com as novas ferramentas de partilha Slideshare, YouTube, Instagram, Picasa e Flickr
As mulheres vão entender como funciona o Slideshare, Youtube, Instagram,
Picasa e Flickr
As mulheres vão sentir-se mais confiantes ao usar estas ferramentas
As mulheres vão saber como usar as funções apropriadas que respondem às
necessidades das mulheres migrantes no processo de integração.

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Atividade Interativa: Desenhar nas costas

10 min

9:00 – 9:10

Bónus: Introdução ao tópico. Brainstorming

40 min

9:10 – 9:50

55 min

9:50 – 10:45

Atividade Interativa: Debate (primeira parte)

10 min

10:45 – 10:55

Coffee Break

20 min

10:55 – 11:15

Atividade Interativa: Debate (segunda parte)

30 min

11:15 – 11:45

Apresentação Power Point: Google photos, Flickr

20 min

11:45 – 12:05

Flipchart, marcadores, fita adesiva, Anexo 1

Apresentação power Point: Slideshare, YouTube, Instagram
Flipchart, marcadores, Anexo 2, Handout 1

Anexo 2
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Atividade Interativa: Sim/ Não/ Talvez

15 min

12:05 – 12:20

Encerramento e Avaliação da Sessão
Post its, canetas, flipchart, marcadores

20 min

12:20 – 12:40

210 mins

3h 40min

TOTAL

Módulo 6: Ferramentas de Colaboração
As redes sociais são geralmente usadas como uma plataforma para interagir com
amigos e familiares; no entanto, também foi reconhecido pelo seu valor como uma
ferramenta para encontrar oportunidades de emprego. A intenção do SMS é incentivar
as participantes a fazer uso destas redes, com o intuito de simplificar a sua integração
nas comunidades, identificar oportunidades de emprego e utilizar plataformas de
redes sociais nas atividades profissionais do dia a dia.
As redes sociais podem ser uma ferramenta útil na carreira profissional, facilitando a
colaboração, comunicação e, também, como uma ferramenta de marketing.
Ferramentas on-line como Gmail, Skype e Google drive são gratuitas e podem ajudar
as participantes a comunicar e colaborar com outras pessoas, para trabalho ou uso
pessoal. Plataformas como o Facebook, Twitter e Instagram também podem ser
usadas como parte de uma estratégia de divulgação de negócios de
empreendedorismo das participantes ou de informações pessoais de uma forma
segura e significativa.
Resultados de Aprendizagem Esperados:



As mulheres vão aprender a criar, editar e partilhar documentos online.
As mulheres vão explorar as ferramentas online comumente usadas para
comunicar, planear e gerir projetos.

Exemplo de Plano de Sessão

Duração

Tempo

Café de Boas Vindas

10 mins

09:00-09:10

Apresentação ao grupo

10 mins

9:10-9:20

Exercício Energético

15 mins

9:20-9:35

Apresentação do tópico 1: Comunicaçao

10 mins

9:35-9:45

Apresentação do tópico 2: Partilha de Documentos

15 mins

9:45-10:00

Atividade do Tópico 2

10 mins

10:00-10:10

Coffee Break

15 mins

10:10-10:25

15

Apresentação do Tópico 3: Criar e Editar Documentos Online

20 mins

10:25-10:45

Atividade do Tópico 3

15 mins

10:45- 11:00

Apresentação do Tópico 4: Planear & Gerir

15 mins

11:00- 11:15

Atividade do Tópico 4

10 mins

11:15- 11:25

Atividade de Encerramento

15 mins

11:25-11:40

Feedback e Conclusão

10 mins

11:40-11:50

Entrega dos Certificados às participantes

10 mins

11:50-12:00

TOTAL

180 mins (3
hours)
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Capítulo 3: SMS Redes Sociais Círculos de Mentoring™
Os Círculos de Mentoring ™ usam técnicas de coaching, aconselhamento por pares e
aprendizagem por ação para ajudar as participantes a alcançar os seus objetivos
pessoais, de carreira ou empresariais. Os Círculos de Mentoring ™ ajudam na
autorreflexão e no autodesenvolvimento.
Os Círculos ™ oferecem um espaço seguro para as mulheres migrantes partilharem os
seus desafios, experiências e objetivos. Oferece oportunidades para auxiliar o
autodesenvolvimento. A cada sessão, cada participante tem a oportunidade de abordar
uma questão específica e receber feedback das outras participantes. Sendo que os
Círculos ™ envolvem um grupo de pessoas, a incorporação de mulheres migrantes com
ideias semelhantes, ajuda a facilitar a mudança e obter apoio de outros membros, bem
como da facilitadora.
Os Círculos de Mentoring ™ são liderados e focados nos participantes. A metodologia é
baseada no Ciclo de Aprendizagem Experimental de Kolb; Programação
Neurolinguística; Psicologia Positiva; Terapia Focada na Solução; Aprendizagem por
Ação e processos de orientação e coaching.
O foco principal das sessões é a autoeficácia. Autoeficácia é a crença de uma pessoa em
relação ao seu poder de afetar as situações. Portanto, a autoeficácia influência as
escolhas que alguém pode fazer. Ao mudar as crenças de uma forma positiva, uma
pessoa ou organização pode aumentar a sua capacidade de concluir tarefas e / ou atingir
metas.
A metodologia possui os seguintes 4 aspetos principais:
•

Sucesso na Aprendizagem: ajudar as participantes a aceder sucessos passados
na sua história profissional. Isto incluí autoavaliações e atividades exploratórias.

•

Aprendizagem Indireta: as participantes podem observar e aprender com os
outros membros do grupo e formador

•

Inteligência Emocional: ao realizar atividades de relaxamento e discurso interno
adaptativo, a autoeficácia aumenta. Isto incluí aprender a como estar mais
consciente sobre discursos internos negativos e observar os próprios
pensamentos.

•

Encorajamento: os formadores transmitem afirmações positivas e encorajam
os formandos.

Permitirá que as mulheres migrantes desenvolvam soluções, opções e medidas
alternativas para diversas situações. O facilitador e a orientação de pares no grupo
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incentivam este desenvolvimento nos indivíduos. Os Círculos ™ usam uma
metodologia centrada no cliente, pois o facilitador solicitará que o participante pense
numa ação preferida, em vez de fornecer soluções.

Logística

5
participantes
em cada
Círculo™

3 a 4 sessões

Cada sessão
pode durar
até 4 horas

Exemplo de ferramentas a usar durante os Círculos de Mentoring™

Objetivos Smart: Planear objetivos futuros de modo SMART considerando os
seguintes aspetos de um objetivo.

Resultados

A metodologia foi usada numa dúzia de países europeus com resultados bemsucedidos por diversos profissionais, incluindo terapeutas ocupacionais, coaches,
especialistas em recursos humanos, consultores de desenvolvimento organizacional e
empresárias. Os benefícios e resultados são o aumenta da autoconfiança e redução do
isolamento, permitindo que as pessoas se conectem umas com as outras mais
significativamente.
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As mulheres migrantes que frequentam os Círculos ™ avaliam as suas competências
antes e depois do mentoring. Essas competências incluem resolução de conflitos,
negociação, confiança, leitura da linguagem corporal e muitas outras. O
desenvolvimento das competências é analisado após os círculos. Os resultados
mostraram melhorias.

Para assistir a um pequeno vídeo que explica mais sobre os SMS Círculos de
Mentoring™, clique neste link: https://youtu.be/NKV4g2GE3mw
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Capítulo 4: Implementação do Programa de Formação SMS
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O curso foi criado para ser ministrado um módulo de cada vez, por ordem numérica.
Durante os intervalos entre cada módulo, os círculos devem ser feitos preferencialmente começando após o segundo módulo de SMS Redes Sociais, para
que as participantes possam ter a oportunidade de se conhecerem.
No entanto, se durante o 1º módulo for notório que as participantes não têm uma
conta de e-mail ou não se lembram da password, é recomendável que o 6º módulo
seja agendado a seguir ao 1º módulo, pois isso facilitará o decorrer dos módulos
seguintes.
Também se aconselha a que os grupos de formação tenham no máximo 10-12
participantes, conforme o à-vontade que têm com TIC, para se poder apoiar de forma
mais individualizada a aprendizagem.
A constante mudança inata às plataformas de redes sociais sugere que algumas
informações específicas possam necessitar de atualizações regulares por futuros
facilitadores e utilizadores dos materiais para fins educativos.
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Capítulo 5: Sugestões de Facilitadores para o Programa de Formação
SMS
Desde a primeira sessão do programa de formação SMS Redes Sociais e dos Círculos de
Mentoring ™, a parceria SMS reuniu dicas, comentários de avaliação e conselhos de
instrutores da formação piloto de cada país participante. Verifique abaixo as dicas dos
nossos facilitadores para futuros formadores.
Avaliações de personalidade e discussões sobre currículos e sites de procura de emprego
foram bem recebidas e permitiram discussões aprofundadas.

Existe a flexibilidade de misturar os módulos,
dependendo das necessidades das participantes nas
sessões.

A aprendizagem por pares
foi valorizada positivamente
pelas participantes.

O ambiente do grupo
envolvido na formação
permitiu uma grande
quantidade de discussões e
troca de experiências.
Dê sempre tempo para estas
discussões essenciais.

Os materiais fornecidos são
adaptáveis e flexíveis,
possível de adequar ao
grupo específico.

Após a apresentação, a
interação com a plataforma
específica do módulo permite
uma maior compreensão do
tópico.

Cada um dos módulos contêm bastante conteúdo para o
tempo sugerido. A recomendação é focar na terminologia
principal e nos tópicos de interesse, dependendo do idioma
e do interesse das participantes.
O Módulo 1 é uma
ótima sessão
introdutória para os
tópicos e termos!

Recomendações
Para envolver mais o grupo, pode-se convidar oradores para falar sobre o tema.
Recomenda-se um espaço para apoio 1 a 1 com as participantes durante a formação, para
perguntas sobre canais específicos das redes sociais em debate durante a sessão.
Durante a última sessão, informações extras podem ser fornecidas, dependendo das
necessidades dos participantes. Por exemplo, verificaram-se mais discussões sobre estratégias
de redes sociais no Reino Unido devido a um aumento do interesse neste tópico.
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Um facilitador mencionou que encontrar exemplos de blogs para mostrar às participantes
ajuda a envolvê-las mais na possibilidade de criar um blog.
Alguns facilitadores acham útil dividir um módulo em dois (por exemplo, os módulos 5 ou 6)
para garantir tempo suficiente para cada plataforma e permitir que todas as participantes
exploram completamente a ferramenta.
Ofereça às participantes a oportunidade de aderir ao Twitter (ou outras redes sociais) com
conta falsa, para que possam experimentar os recursos sem uma conta pessoal.

Conclusão

Ao longo deste guia, apresentámos diferentes áreas de importância para o projeto geral,
sempre tentando não perder a intenção principal de construir uma sociedade que molda
e recebe a migração numa perspectiva inclusiva e participativa, colaboração que vem
tanto das mulheres migrantes e sociedade anfitriã, através de organizações civis, rumo
a um futuro comum melhor.
A conquista da agenda da UE para a Europa relacionada com a aprendizagem de
competências digitais é de grande importância para todos os países parceiros e tem um
papel ativo na construção de sociedades futuras mais justas, adaptadas ao uso de novos
sistemas de comunicação e redes sociais como ferramentas para alcançar a integração
social.
Como mencionado na introdução, a migração pode ter muitos estímulos, desde a
economia a desastres naturais ou conflitos violentos. Porém, hoje em dia, a feminização
das cadeias migratórias e a procura por cadeias globais de assistência (Hochschild, 2000)
tornaram-se um problema nos padrões de migração em todo o mundo nos últimos 25
anos.
A feminização da migração apresenta outros problemas pessoais relacionados com o
género, que exigem que as mulheres sejam capacitadas e conscientes de si mesmas, a
fim de receber não só a ajuda necessária, mas também exigir um tratamento respeitoso
nos países de acolhimento. Estas competências transversais só são alcançadas quando
as mulheres estão numa posição de auto-estima e confiança adequadas, desde a própria
vida pessoal até o mercado de trabalho e o seu valor na esfera pública.
É com base nestas premissas que este manual foi criado e, ao longo do guia dos
facilitadores, diferentes conceitos e metas foram levados em consideração, cada um
deles contribuindo para alcançar os principais objetivos deste projeto, ou seja,
desenvolver e-competências, ajudar na procura de emprego e na participação junto da
sociedade anfitriã.
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Através dos módulos 1 e 2, as participantes aumentam a sua capacidade de se
envolverem com a comunidade local, aprendem sobre conceitos e práticas nas redes
sociais, além de melhorarem a compreensão dos princípios básicos de segurança online.
Com estas aquisições, os facilitadores preparam as participantes para trabalhar a
reputação online e marketing pessoal, aumentando a consciencialização sobre a
importância do conteúdo que publicam e as possíveis implicações destas informações
para a carreira e vida pessoal. É por isso que a formação começa com os perfís de
Facebook e ferramentas de procura de emprego, mercado e alojamento. Tudo isto, ao
mesmo tempo, ajuda as participantes a integrarem-se no tecido social do país anfitrião.
Os módulos 3 e 5 tratam de temáticas relacionadas com as redes sociais, trazendo
diferentes ferramentas a serem desenvolvidas e utilizadas pelas participantes. Estas
aprendem a destacarem-se e a entender como funcionam estas ferramentas sociais. As
participantes criam confiança suficiente para usar adequadamente as diferentes
funções, que podem ajudar a atender necessidades especificas. Desta forma, os
facilitadores fornecem às participantes informações, ferramentas e capacidades
concretas para encontrar o seu caminho nas redes sociais.
Os módulos 4 e 6 trabalham com a aumento da auto-estima das mulheres migrantes e
refugiadas, oportunidades de empregabilidade e empreendedorismo, navegando pelo
LinkedIn e recebendo ajuda na revisão das suas histórias e capacidades. Além disso, os
módulos ensinam-nas a trabalhar com documentos e ferramentas online para gerir e
comunicar nos seus próprios projetos.
Os Círculos têm como objetivo desenvolver competências de interação, pessoalmente e
on-line, aumentar a autoconfiança e a autoconsciência, incluindo o reconhecimento da
conversa interna negativa e a observação dos próprios pensamentos.
Todas as competências e conhecimentos são para melhorar e desenvolver uma
metodologia inovadora de aprendizagem, que visa formar mulheres migrantes e
refugiadas em competências de redes sociais e digitais, que ao mesmo tempo determina
a inclusão nas novas configurações sociais.
Através deste documento, aprendemos a como apoiar a integração e a
empregabilidade enquanto desenvolvemos ligações sociais que permitem a
aprendizagem entre pares, reduzir o isolamento social e criar ferramentas para evitar a
impossibilidade de participação na sociedade anfitriã.
Todos os novos conhecimentos e capacidades capacitam as participantes com
reconhecimento social e cultural e a preservação das próprias identidades, dando-lhes
ferramentas para usufruir dos direitos de cidadania e participar ativamente na
sociedade de acolhimento.
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