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INTRODUÇÃO  
 

Este Manual do Facilitador foi desenvolvido como parte do projeto Círculos de Aprendizagem em 

Bibliotecas, orientado para tornar a aprendizagem em adulto mais organizada, interativa e divertida. 

O objetivo deste manual é ajudar os facilitadores a compreender como é que as pessoas adquirem 

conhecimentos através da autoaprendizagem e como aprendem uns com os outros, para que depois 

possam, por sua vez, treinar outros facilitadores a gerir os seus próprios Círculos de Aprendizagem. 

Este manual vai servir de guia em cada passo do processo. 

Facilitar círculos de aprendizagem: o manual do facilitador é composto por 4 partes. Está neste 

momento a ler a Parte 1 que introduz o conceito de círculos de aprendizagem através de um curso 

completo, desenhado ele próprio como círculo de aprendizagem. Ao completar este curso, ganhará 

uma melhor compreensão do conceito, assim como do da metodologia, e pode usar este curso para 

formar futuros facilitadores. Este curso está dividido em quatro módulos, cada um dos quais pode ser 

explorado em 90 minutos. Ao completar este curso, ganhará uma firme compreensão dos conceitos, 

habilidades/capacidades, ferramentas e recursos necessários para começar a gerir círculos de 

aprendizagem na sua vizinhança. 

A Parte 2: Autoaprendizagem, deste Manual do facilitador, é dedicada ao conceito de 

autoaprendizagem.  

Parte 3: Facilitar Círculos de Aprendizagem, explora como melhor facilitar Círculos de Aprendizagem 

e finalmente,  

Parte 4: Círculos de Aprendizagem virtuais oferece dicas práticas de como gerir círculos de 

aprendizagem on-line. 

 

O projeto Círculos de Aprendizagem em Bibliotecas é uma colaboração entre 6 instituições: Fundacja 

Rozwoju Spoteczenswa Informacyjnego/Fundação para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Polónia), Stad Köln /Biblioteca de Colónia (Alemanha), Suomen eOppimiskeskus ry, 

Hämeenlinna /Associação Finlandesa de Centros de eLearning (Finlândia), Biblioteca Lúcio Craveiro 

da Silva (Portugal), Fundatia Progress/ Fundação Progresso (Roménia), e Peer 2 Peer University 

/Universidade Peer to Peer (EUA). É implementado como parte do programa Erasmus*, administrado 

pela Comissão Europeia. 
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Como usar este manual 
 Encontrará ao longo do curso este martelo e chave-inglesa. Este símbolo indica locais onde se faz 

referência às ferramentas de software P2PU, que foram projetados para ajudá-lo a gerir círculos de 

aprendizagem. Documentação abrangente das nossas ferramentas pode ser encontrada em “Leia o 

documento”. 

Em cada módulo, encontrará este novelo vermelho próximo aos comandos para partilhar no 

nosso fórum da comunidade P2PU. Estes comandos foram incluídos para o ajudar a familiarizar-se 

com os recursos disponíveis na nossa comunidade on-line P2PU, e também farão a ligação entre os 

participantes de círculos de aprendizagem em todo o mundo! 

>Este curso foi desenhado para decorrer como círculo de aprendizagem. Cada um dos quatro 

módulos foram cuidadosamente elaborados para que sejam trabalhados em pequenos grupos 

durante 90 minutos. Assim sendo, ao frequentar este curso sobre círculos de aprendizagem, também 

estará a participar num círculo de aprendizagem! Fantástico, hein? Incluímos caixas como estas ao 

longo do curso para providenciar informação extra que o ajude na transição de participante para 

facilitador no círculo de aprendizagem. 

Realizar este curso como um círculo de aprendizagem 

Apesar de ser livre de fazer este curso de forma autónoma, ele foi planeado para funcionar como um 

círculo de aprendizagem para um grupo de aproximadamente 4 a 15 pessoas, para decorrer durante 

quatro semanas. Idealmente, seria bom alguém que já facilitou um círculo de aprendizagem servir 

como facilitador para este curso. Se isso não for possível, recomendamos que os próprios 

participantes escolham quem servirá como facilitador para cada módulo. Como em qualquer círculo 

de aprendizagem, o grupo é o responsável pela forma como se trabalham os materiais: podem ver os 

vídeos juntos como um grupo, acrescentar perguntas ou atividades extras para discussão, procurar 

outras fontes.... Faça o que achar que funcionará melhor para o grupo! 

 Para ter a experiência completa de gerir este curso como um círculo de aprendizagem, 

recomendamos que use o sítio P2PU para criar um círculo de aprendizagem para o seu grupo. Isso 

dar-lhe-á acesso a lembretes por e-mail, a notificações e a pesquisas. Desta forma, ao realizar o seu 

primeiro círculo de aprendizagem, terá uma ideia clara de como será a experiência de seus 

participantes! 

https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/
https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/
https://community.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/create/?course_id=480
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Também recomendamos que todos tenham um computador e auscultadores. Canetas, cadernos e 

post-its são úteis, mas não essenciais. 

 

Oficinas de formação da P2PU para facilitadores 

Muitos dos materiais neste curso foram retirados das oficinas de formação presenciais da P2PU para 

facilitadores e modificados para este curso on-line. Se estiver interessado em aprender mais sobre as 

oficinas de formação presencial da P2PU e outras ofertas, visite a nossa página Trabalhe connosco ou 

entre em contato com thepeople@p2pu.org  

 

Módulo 1: Introdução 

Apresentação 

Duração sugerida: 15 minutos 

No final deste módulo será capaz de: 

• Começar a ter uma ideia de como são os círculos de aprendizagem na prática. 

• Entender a P2PU e os valores que fundamentam o nosso trabalho. 

• Entender a teoria por detrás dos círculos de aprendizagem e porque funcionam. 

• Ser capaz de falar sobre a P2PU e círculos de aprendizagem usando as suas próprias palavras. 

 

Instruções de grupo 

Para a primeira apresentação, certifique-se de que todos estão sentados em círculo para que todos 

se possam ver uns aos outros. Descubra de quem é o aniversário mais próximo - essa pessoa poderá 

ser a primeira a apresentar-se. 

• Se o grupo já se conhece, pode começar por pedir que partilhem o que esperam alcançar ao 

fazer este curso, bem como qualquer experiência anterior que possam ter em relação a círculos de 

aprendizagem. 

• Se a maioria das pessoas ainda não se conhece, pode começar por perguntar os nomes e 

fazer algumas perguntas pessoais (mas não muito pessoais). "Como veio para cá, hoje?" geralmente 

funciona bem. 

https://www.p2pu.org/en/work-with-us/
mailto:thepeople@p2pu.org
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>Antes de passar à próxima secção, reserve um momento para se certificar de que todos os 

participantes do seu grupo podem aceder aos materiais do curso on-line. Os cursos P2Pu são todos 

licenciados abertamente, o que significa que os nossos cursos não são apenas gratuitos, mas também 

totalmente acessíveis sem a necessidade de criar uma conta para login. Quando se é facilitador(a) de 

um círculo de aprendizagem em formato on-line, pode ser necessário passar mais tempo com os seus 

alunos, garantindo que sejam capazes de fazer login, de lembrar as senhas de acesso, etc. 

 

Ler & Ver 

Duração sugerida: 30 minutos 

Bem-vindo ao P2P 

Bem-vindo à Universidade Peer 2 Peer, a casa dos Círculos de Aprendizagem 

A universidade Peer 2 Peer (P2PU) é uma organização de base social [movimento Grassroots] cuja 

missão é criar alternativas à educação formal que sejam práticas e emancipadoras. O nosso projeto 

principal chama-se círculos de aprendizagem, que são grupos de pessoas que se encontram 

pessoalmente para aprender algo juntos, usando cursos on-line gratuitos ou outros recursos de 

aprendizagem. 

A P2PU é composta por uma equipa pequena, mas os círculos de aprendizagem alcançaram seis 

continentes porque somos um projeto de acesso aberto e de base social. Isto quer dizer que 

qualquer pessoa pode adaptar livremente os círculos de aprendizagem ao seu contexto e também 

contribuir para o nosso trabalho. Envolvemos alunos e colaboradores em todas as fases de conceção 

e execução do nosso trabalho e acreditamos que as comunidades de aprendizagem sustentadas são 

criadas através da colaboração de base social, não de imposições hierárquicas. 

A P2PU é guiada por três valores muito nossos, que são equidade, comunidade e aprendizagem entre 

pares. Pode ler mais sobre o que isto significa para nós no nosso site. 

 

O que é um círculo de aprendizagem? 

Qual é o aspeto de um Círculo de Aprendizagem? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_and_open-source_software_licences
https://www.youtube.com/embed/bQqmIS7WQa8
https://www.p2pu.org/en/about/
https://www.youtube.com/embed/H5vReon6uL4
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Simplificando, um círculo de aprendizagem é um grupo de pessoas que se encontram pessoalmente 

para aprender algo juntos. Cada círculo de aprendizagem pode parecer um pouco diferente, mas 

todos eles têm algumas coisas em comum. 

 

Livre 

Os círculos de aprendizagem utilizam materiais de aprendizagem de acesso livre, como por exemplo, 

cursos on-line. Além disso, há a expectativa de que os alunos nunca tenham de pagar uma taxa para 

participar ou se inscrever num círculo de aprendizagem.  

Recorrente 

Os círculos de aprendizagem geralmente reúnem-se durante 90 minutos cada semana, ao longo de 6 

a 8 semanas, dependendo do curso e dos seus objetivos. Geralmente, descobrimos que círculos de 

aprendizagem com menos de 4 semanas não têm tempo suficiente para formar uma cultura de 

grupo, e que círculos de aprendizagem com mais de 8 semanas podem ser alienantes devido ao 

longo compromisso temporal exigido. Embora alguns grupos continuem a reunir-se indefinidamente 

após o término do círculo de aprendizagem, esta não deve ser a expectativa inicial. 

Facilitado 

Cada círculo de aprendizagem tem um facilitador. O facilitador não precisa de ser um especialista no 

assunto, de forma que com um pouco de prática e treino, qualquer pessoa pode ser facilitadora. 

Além de servir de anfitrião do círculo de aprendizagem, um facilitador é responsável por: 

• Encontrar um espaço tranquilo para se os encontros semanais 

• Divulgar o círculo de aprendizagem 

• Comunicar com os alunos 

• Reunir equipamentos e materiais como portáteis, papel e canetas 

• Distribuir tarefas 

• Liderar discussões de grupo 

• Estimular a curiosidade e a exploração 

Colaborativo 
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Os círculos de aprendizagem estão enraizados na aprendizagem entre pares, que valoriza a 

experiência e a especialização de cada participante. Três valores fundamentam o conceito de 

aprendizagem entre pares da P2PU: 

• Cada pessoa é especialista em algo 

• Partilhar é a melhor forma de aprender 

• É necessário comentar para se melhorar 

A aprendizagem entre pares pode criar um ambiente de aprendizagem rico em que todos 

simultaneamente ensinem e aprendam, ajam e observem, falem e oiçam. Isso expõe os alunos de 

todas as origens a novas perspetivas, oferece oportunidade de desenvolver habilidades sociais úteis 

e permite que os indivíduos alcancem algo maior do que poderiam alcançar individualmente. Uma 

maneira de captar este sentimento é dizendo que somos todos professores e todos aprendizes. 

Reunindo um grupo de alunos interessados num tópico, temos a base para um ambiente de 

aprendizagem aberto e colaborativo e um útil sistema de apoio. Achamos que um círculo de 

aprendizagem funciona melhor com 4 a 15 alunos. Fora deste limite, pode tornar-se um fardo extra 

colocado sobre si como facilitador. Dito isto, é conhecido ter havido grupos de sucesso de apenas 

três elementos, e círculos de aprendizagem até 60 pessoas, apoiados por uma equipa de 

facilitadores! 

Dirk é professor e aluno [o vídeo é o mesmo do link anterior “Qual é o aspeto de um círculo de aprendizagem?”] 

Estruturado 

Cada encontro do círculo de aprendizagem tem uma estrutura abrangente: uma apresentação 

(check-in), tempo de visionamento e leitura de materiais de contextualização, uma atividade de 

grupo (Agir/Criar/Dizer/Pensar) e um período de reflexão. 

Apresentação (Check-in): Os círculos de aprendizagem começam cada semana com cerca de 5 a 10 

minutos para apresentação. Esta é uma oportunidade para se (re)familiarizar com os outros 

participantes e para definir os seus objetivos pessoais para o encontro. As apresentações podem 

incluir quebra-gelos, revisão dos objetivos pessoais, e/ou recapitulação a semana anterior. 

Ler & Ver: A maior parte do tempo de cada círculo de aprendizagem dedica-se a trabalhar através 

dos materiais de curso on-line. Existem certos tópicos do curso (por exemplo, web design e 

conhecimentos básicos de informática) em que fará sentido cada um ter o seu próprio computador e 

explorar o conjunto de materiais autonomamente. Existem outros tópicos do curso (por exemplo, 

https://www.youtube.com/embed/H5vReon6uL4
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falar em público e técnicas de entrevista) em que fará mais sentido projetar o conteúdo na parede e 

explorar todos os materiais em grupo. Depende totalmente de si e dos alunos com quem está a 

trabalhar determinar como usar melhor o tempo: muitas vezes, o melhor será misturar trabalho 

individual com trabalho de grupo. 

Agir/Criar/Dizer/Pensar: Incorporar discussões de grupo e atividades neste curso garante que esteja 

a fazer mais do que apenas supervisionar uma sala de aula. Por vezes as atividades de grupo surgem 

naturalmente no curso on-line, outras vezes terá de procurar noutro sítio. Criámos algumas 

atividades que pode usar como apoio na aprendizagem entre pares e fazer a ponte entre o curso on-

line e a vida real. 

Refletir: A reflexão é a componente principal dos círculos de aprendizagem, e recomendamos fazer 

um breve exercício de reflexão em grupo no final de cada encontro do círculo de aprendizagem. 

>Vai reparar que cada módulo deste curso está dividido nas mesmas quatro secções, tornando-o 

perfeitamente adequado para uso no formato círculo de aprendizagem! Porém, nem todos os cursos 

on-line são tão adequados para o círculo de aprendizagem, por isso como facilitador, deve trabalhar 

juntamente com os seus formandos por forma a adaptar os cursos existentes a este formato. Não se 

preocupe, abordaremos este tópico mais à frente neste curso. 

Definindo expectativas 

Alguns participantes, inevitavelmente, virão para o círculo de aprendizagem com a expectativa duma 

experiência de sala de aula tradicional (onde existe um(a) professor(a)). Portanto, é importante que o 

facilitador use o modelo da aprendizagem entre pares desde o primeiro momento e envolva os 

alunos na definição do tom do grupo.  

Uma forma fácil de fazer isso é organizar a sala em círculo. Encorajamos os grupos a sentarem-se em 

círculo sempre que possível. Se estiver numa sala de computadores, podem sentar-se na mesma em 

círculo para a apresentação e para a reflexão. Sentar em círculo levanta questões importantes que 

podem ajudar a reforçar a aprendizagem entre pares: como é que isto é diferente das salas de aula 

às quais os alunos estão acostumados? Quem detém o saber quando não há um lugar de destaque 

na sala de aula? 

Vamos ouvir alguns facilitadores da P2PU e receber conselhos sobre como começar círculos de 

aprendizagem com o pé direito. 

Criação de um ambiente de aprendizagem entre pares 

https://www.youtube.com/embed/KGgECP9qgJI


 
 

 10 

Como é que um Círculo de Aprendizagem é diferente de uma aula 

  

Leituras e recursos adicionais 

As práticas subjacentes aos círculos de aprendizagem não são novas. Pelo contrário, existe um longo 

e importante legado de práticas educativas anti opressivas que a P2PU honra através do trabalho 

com os círculos de aprendizagem. Compilámos uma breve história da aprendizagem em círculo no 

fórum da nossa comunidade, que encorajamos a ler e a comentar. Nós inspirámo-nos em textos 

icónicos e movimentos sociais históricos assim como em movimentos modernos que lutam contra a 

hegemonia da educação formal. 

Além disso, muito do que abordámos neste módulo – particularmente a questão de como os alunos 

percebem a experiência quando não há professor na sala – foi abordado numa tese de 

doutoramento premiada em 2017, pela nossa amiga Cristiana Damasceno intitulada Massive courses 

meet local communities: an ethnography of open education learning circles. (Cursos massivos servem 

comunidades locais: uma etnografia dos círculos de aprendizagem em educação aberta.) É uma 

ótima leitura de fim de semana! 

 

Agir/Criar/Dizer/Pensar 

Duração sugerida: 30 minutos 

 Crie uma conta P2PU 

Por forma a melhor usar os recursos deste curso, por favor crie uma conta P2PU gratuita. A sua conta 

P2PU permitir-lhe-á realizar algumas tarefas como: 

• Criar círculos de aprendizagem 

• Divulgar círculos de aprendizagem 

• Gerir detalhes de eventos do círculo de aprendizagem 

• Comunicar com os alunos via e-mail e SMS 

• Recolher comentários dos alunos 

• Acrescentar cursos on-line à nossa base de dados 

Cada uma destas ferramentas está inserida na comunidade global de prática da P2PU. Por exemplo, 

quando partilha feedback sobre um curso on-line que usou ou um círculo de aprendizagem, não está 

https://www.youtube.com/embed/1uhBWqLXlBY
https://community.p2pu.org/t/the-history-of-learning-in-a-circle/2777
https://community.p2pu.org/t/the-history-of-learning-in-a-circle/2777
https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.20/33714
https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.20/33714
https://learningcircles.p2pu.org/en/accounts/register/?next=/en/login_redirect/
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apenas a partilhar com a equipa da P2PU; o que se torna útil para outros facilitadores que estão a 

considerar usar o mesmo curso. Para ajudar a permitir estas ligações, as contas P2PU também 

fornecem acesso a: 

• Um grupo de mentores que podem ajudar a responder a questões quando se inicia um 

círculo de aprendizagem 

• Um fórum de uma comunidade global 

• Um resumo mensal do que está a acontecer na comunidade da P2PU 

• Uma lista de distribuição apresentando atividades mensais e oportunidades de 

desenvolvimento profissional 

>Enquanto que como facilitador precisa de uma conta P2PU para poder criar um círculo de 

aprendizagem, os alunos podem inscrever-se usando um e-mail; não precisam de uma conta P2PU. Se 

algum aluno não tiver endereço de e-mail, o facilitador pode adicionar manualmente o(s) aluno(s) ao 

círculo de aprendizagem e juntar o número de telefone para que possa receber lembretes e 

atualizações através de SMS. 

 

 Explore o sítio da Internet da P2PU 

O sítio da Internet da P2PU é o centro onde encontra todas as ferramentas e recursos que precisará 

para gerir um círculo de aprendizagem com sucesso. Alguns dos mais proeminentes recursos são: 

• Página de acesso ao círculo de aprendizagem: este é o local onde os potenciais alunos podem 

encontrar todos os círculos de aprendizagem que estão a decorrer em todo o mundo. 

• Fórum da comunidade: este é o local para discutir tudo relacionado com círculos de 

aprendizagem com outros facilitadores. 

• Página do facilitador: a página do facilitador agrega recursos apresentados no fórum da 

nossa comunidade 

• Quadro de Informações do facilitador: painel onde pode criar, gerir e partilhar comentários 

sobre os seus círculos de aprendizagem. Também apresentamos informações atualizadas 

relacionadas com a comunidade, incluindo ligações para discussões recentes do fórum, feeds do 

Instagram, cursos recentemente adicionados, e um rol dos próximos círculos de aprendizagem no 

mundo e na sua cidade. 

https://www.p2pu.org/en/
https://www.p2pu.org/en/learning-circles/
https://community.p2pu.org/
https://www.p2pu.org/en/facilitate/
https://learningcircles.p2pu.org/en/
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• Página de cursos: a página de cursos apresenta todos os cursos on-line que facilitadores 

usaram para gerir círculos de aprendizagem. Esta biblioteca de cursos é construída pela comunidade; 

qualquer facilitador pode adicionar um novo curso on-line à lista. 

• Blogue: as últimas atualizações e informações da equipa da P2PU. 

Agora que já tem uma conta P2PU, avance para “Apresente-se” siga o fórum da comunidade 

P2PU (se está pronto para fazer o log in outra vez no fórum, pode usar as suas novas P2PU 

credenciais para o fazer); não precisa de criar uma conta separada!). Diga “Olá” e informe-nos que 

está a seguir este curso! 

 

 

Reflexão: Analise o que observou  

Duração sugerida: 15 minutos 

Neste módulo, familiarizou-se com os círculos de aprendizagem, explorou o site da P2PU, e ligou-se à 

comunidade da P2PU no nosso fórum. Esta pode ter sido a sua primeira participação num círculo de 

aprendizagem! Como mencionámos acima, a reflexão é uma parte importante da aprendizagem. É 

por isso que sugerimos que cada reunião do círculo de aprendizagem dedique algum tempo no final 

para encerrar com uma atividade de reflexão. 

Individualmente, reserve 5 minutos para refletir sobre as questões abaixo. Recomendamos que faça 

algumas anotações sobre as suas reflexões. De seguida, use o tempo restante para discutir em grupo.  

• Como se sente após este primeiro módulo? O que notou? Que perguntas ainda tem?  

• Como é que este formato é diferente ou semelhante a outras experiências de aprendizagem 

das quais fez parte? 

Provavelmente também haverá alguns problemas práticos a serem resolvidos ao finalizar. Algumas 

perguntas que costumam surgir na primeira semana incluem: 

• Podemos manter contacto de alguma forma durante a semana? 

• Devemos ter trabalhos de casa? 

• Devemos continuar a permitir que novas pessoas se juntem ao grupo? 

• Podemos fazer o curso separadamente nos nossos próprios computadores, ou usar um 

projetor ou, ainda, uma combinação de ambos? 

https://www.p2pu.org/en/courses/
https://info.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/t/introduce-yourself/1571/269
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>  Após cada círculo de aprendizagem, o facilitador pode aceder ao seu quadro de informações e 

optar por enviar uma mensagem com as conclusões para o grupo e, separadamente, para o P2PU. 

Esta é uma boa maneira de lembrar o grupo sobre o que foi abordado, antes da próxima reunião, e 

de nos informar se tiver alguma dúvida ou preocupação. Se está a realizar este curso como um 

círculo de aprendizagem, recomendamos que o facilitador vá em frente e envie uma dessas 

mensagens de conclusão, para que o grupo possa ter uma noção do que abordaram! 

 

Módulo 2: Seleção do curso 

Apresentação 

Duração sugerida: 10 minutos 

No final deste módulo será capaz de: 

• Sentir-se familiarizado com termos como Recursos Educacionais Abertos (REA) e MOOCs 

(Curso On-line Aberto Massivo). 

• Compreender o panorama geral da aprendizagem on-line. 

• Saber como pesquisar e avaliar cursos on-line para círculos de aprendizagem. 

• Ter algumas ideias sobre como adaptar cursos on-line para o modelo de círculo de 

aprendizagem. 

 

 Explore a base de dados de cursos da P2PU 

A P2PU mantem uma base de dados de cursos que foram usados noutros círculos de aprendizagem. 

Para esta apresentação, dê uma vista de olhos rápida aos cursos que já estão na base de dados, e 

brinque com filtros e opções de pesquisa. Depois de pesquisar durante cerca de cinco minutos, 

discuta o que encontrou com o seu grupo. Aqui estão alguns tópicos para início de conversa: 

• Quais são os idiomas mais populares nos cursos da nossa base de dados? 

• Aproximadamente, que percentagem dos cursos são REA? 

• Qual é o curso mais utilizado para círculos de aprendizagem? 

• Consegue encontrar algum curso que esteja interessado em gerir? Quais? 

https://www.p2pu.org/en/courses/
https://www.p2pu.org/en/courses/
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Ler & Ver 

Duração sugerida: 35 minutos 

Uma breve história da aprendizagem on-line 

Em 20 de março de 1728, um anúncio apareceu no Boston Gazette oferecendo aulas de estenografia. 

Notavelmente, isso não foi feito exclusivamente para residentes de Boston, mas sim para "Pessoa no 

país que deseje aprender esta arte". O instrutor, Caleb Philipps, propunha enviar aulas semanais às 

pessoas através do correio, permitindo que qualquer pessoa aprendesse com ele “tão bem como os 

que moravam em Boston". Este anúncio estabeleceu um tom de promessa exagerada e entrega 

insuficiente que tem persistido amplamente na educação à distância ao longo dos 300 anos, seja no 

formato de rádio, televisão e/ou Internet. Ao longo da história, muitos dos programas de ensino a 

distância de sucesso, seja o Movimento Chautauqua, Universidade Aberta, ou as redes de 

aprendizagem de Ivan Ilich, basearam a educação a distância numa rede de reuniões presenciais.    

Nos últimos vinte anos, o espectro de programas on-line gratuitos unificou-se amplamente sob a 

bandeira de Recursos Educacionais Abertos, ou REA. Por definição, REA são "recursos que residem no 

domínio público ou foram disponibilizados sob uma licença de propriedade intelectual que permite o 

seu uso gratuito e reaproveitamento por terceiros". 

Por volta de 2008, alguns indivíduos e instituições começaram a levar os REA um passo adiante. Em 

vez de apenas compartilhar materiais de aprendizagem on-line, começaram a "gerir" cursos on-line 

gratuitos, onde participantes de todo o mundo podiam inscrever-se e trabalhar juntos com os 

materiais do curso numa comunidade on-line. Estas experiências foram cunhadas como MOOCs: 

Massive Open On-line Courses (MOOCs). O nome “MOOC” perdeu muito valor nos últimos anos 

(muitas coisas que são marcadas como MOOCs não são massivas nem abertas), mas isso não significa 

que sejam menos populares. De acordo com o Class Central (um mecanismo de pesquisa e site de 

análise de MOOC), 110 milhões de pessoas participaram em 13.000 cursos on-line, em 2019. 

 

Tipos comuns de cursos on-line 

Os cursos on-line são de todos os tipos de variedades. Podem ser disponibilizados por especialistas 

no assunto, membros do corpo docente, designers de aprendizagem ou amadores. Podem estar 

alojados no site pessoal de alguém ou podem fazer parte de um esforço mais amplo de uma 

https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2019/
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universidade. Alguns cursos são em acesso aberto, o que quer dizer que têm uma licença que 

permite tanto a reutilização como a adaptação, enquanto que outros são livres para utilização, mas 

mantêm os direitos de autor, impedindo os utilizadores de alterar os materiais do curso por forma a 

melhor responder às suas necessidades. Existem quatro tipos comuns de cursos que encontramos 

nos círculos de aprendizagem: 

• Cursos que usufruem de uma licença aberta são conhecidos como Recursos Educacionais 

Abertos ou REA. Os REA não são apenas de livre acesso, mas também permitem o reaproveitamento 

por parte dos utilizadores. Isto quer dizer que podemos alojar versões antigas, traduzir atividades e 

adaptar materiais para usar em novos contextos. Preferimos trabalhar com REA porque sabemos que 

manteremos sempre o direito de acesso a estes materiais. 

o Exemplos: MIT OpenCourseWare, Open Learning Initiative, OpenLearn, Wisc-Online, OERu, 

freeCodeCamp, Saylor Academy e Skills Commons. 

• Cursos que são livres, mas não abertos compreendem a grande maioria dos cursos usados 

atualmente para círculos de aprendizagem. Apesar da qualidade destes cursos ser com frequência 

boa, corre-se o risco destes cursos não estarem sempre disponíveis, porque por vezes ficam offline 

ou tornam-se de acesso pago. 

o Exemplos: edX, Coursera, Khan Academy e Udacity.  

• Ferramentas e bases de dados livres/acesso aberto podem servir como base para um grande 

círculo de aprendizagem. Os facilitadores desenvolveram currículos simples recorrendo a estas 

ferramentas para ajudar a criar um ambiente de grupo. 

o Exemplos: Scratch, Tinkercad, GIMP, Wikipedia, Youtube e Projeto Gutenberg. 

• Cursos de proprietário cobram licenças de acesso aos materiais. Enquanto não permitimos 

que os círculos de aprendizagem sejam pagos pelos participantes, acontece muitas vezes as 

bibliotecas e o sistema escolar terem contratos com estes fornecedores, e neste caso, não há 

problema em os usar num círculo de aprendizagem. Se escolher um curso de um fornecedor 

proprietário, poderá realizar um círculo de aprendizagem com ele, mas o curso não ficará visível para 

outras pessoas na base de dados de cursos P2PU. 

o Exemplos: GALE Cursos, Lynda e Universal Class. 

 

Procurar cursos 

https://ocw.mit.edu/index.htm
https://oli.cmu.edu/
https://www.open.edu/openlearn/
https://www.wisc-online.com/
https://oeru.org/
https://www.freecodecamp.org/
https://www.saylor.org/
https://www.skillscommons.org/
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://pt-pt.khanacademy.org/
https://www.udacity.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.tinkercad.com/
https://www.gimp.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.youtube.com/
https://www.gutenberg.org/
https://www.gale.com/c/gale-courses
https://www.lynda.com/
https://library.universalclass.com/index.htm
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Os participantes no círculo de aprendizagem juntam-se à volta de um interesse comum, apoiados por 

materiais de aprendizagem de acesso livre. Como facilitador deve identificar estes materiais antes do 

círculo de aprendizagem iniciar. 

Muitos dos facilitadores usam cursos on-line como matéria principal porque estes cursos on-line em 

geral: (1) estão disponíveis de forma livre, (2) são desenvolvidos por especialistas no assunto, e (3) 

foram desenhados no formato em linha sendo facilmente adaptável à aprendizagem em grupo.  

Existem, contudo, muitas coisas que um curso on-line não permite fazer. Não o pode compreender 

como pessoa, não pode tomar decisões por si, e não pode dizer-lhe quando deve procurar noutro 

sítio para encontrar o que procura. Além disso, os cursos on-line livres são uma mistura: não são 

sempre livres, nem sempre são desenvolvidos por especialistas, e o formato nem sempre apoia 

círculos de aprendizagem. 

Por todas as razões, tentamos evitar procurar o “curso perfeito”: isso simplesmente não existe! Tudo 

o que podemos fazer é encontrar os melhores materiais disponíveis para ajudar a sua comunidade 

específica de alunos a atingir os objetivos que foram estabelecidos. 

Não se preocupe caso não encontre um curso que lhe agrade na página de cursos da P2PU, porque 

qualquer pessoa com uma conta P2PU pode acrescentar novos cursos à base de dados da P2PU, a 

qualquer altura usando este formulário. Alguns dos nossos sítios favoritos para procurar novos 

cursos são: 

• Open Culture, um blogue que se mantém atualizado salientando cursos on-line livres de toda 

a web. 

• Class Central, uma ferramenta de pesquisa que permite procurar certos assuntos usando um 

número de diferentes filtros incluindo a data de início e classificação do curso. 

• Claro que pode simplesmente procurar no Google, ou noutro motor de busca, por “curso 

livre on-line”. 

• Para terminar, mantemos uma lista bastante atualizada de fornecedores de cursos populares 

no nosso site. Pode examinar esta lista para encontrar fornecedores de cursos de que pode não ter 

ouvido antes. 

 

Avaliar cursos 

 

https://www.p2pu.org/en/courses/
https://learningcircles.p2pu.org/pt/accounts/login/?next=/en/course/create/
https://www.openculture.com/freeonlinecourses
https://www.classcentral.com/
https://github.com/p2pu/notes-on-edtech/blob/gh-pages/index.md
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Não precisa de ser um perito no assunto do curso para poder facilitar um círculo de aprendizagem. 

Contudo, quer esteja a procurar na base de dados dos cursos da P2PU ou noutro sítio da web, vai 

querer rever o curso antes de criar o círculo de aprendizagem. Alguns pontos-chave a considerar na 

avaliação de cursos: 

• O curso é gratuito e sabe se todos os recursos permanecerão disponíveis durante o círculo de 

aprendizagem? (A existência da licença Creative Commons é um bom sinal!) 

• O curso é flexível em termos de gestão de tempo? Há uma data de início e término definida 

que se enquadra com a sua programação? 

• O compromisso de tempo semanal e a duração do curso correspondem às suas expectativas? 

• O curso requer recursos ou software adicionais além de um navegador da web e um 

processador de texto? Se sim, tem esses recursos disponíveis? 

Se está com dificuldades para escolher entre alguns cursos, o P2PU tem uma rubrica detalhada que 

pode ser usada para avaliar e comparar cursos para círculos de aprendizagem. 

 

 

Adaptando cursos 

Depois de pesquisar e avaliar os cursos, a etapa final é adaptá-los aos círculos de aprendizagem. 

Como mencionamos no primeiro módulo, nem todos os cursos on-line são tão adaptáveis para 

círculos de aprendizagem como este, então, como um facilitador, precisará tomar medidas para 

adaptar o curso ao formato do currículo de aprendizagem. O que é que exatamente faz um curso 

funcionar bem para círculos de aprendizagem? 

 

Criar cursos novos 

Em alguns casos, os facilitadores criaram os seus próprios cursos. Aqui estão alguns exemplos:  

https://community.p2pu.org/t/what-to-look-for-in-a-course/2756
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Tinkercad em Cambridge, MA 

Suzannah, uma bibliotecária de Cambridge, MA, conduziu alguns encontros de um círculo de 

aprendizado sobre o Tinkercad, o software de modelagem 3D gratuito baseado na web. O Tinkercad 

não é um curso, é apenas uma ferramenta. Mas depois de gerir dois círculos de aprendizagem, 

Suzannah conseguiu montar um currículo para executar um círculo de aprendizagem de 4 semanas 

sobre Tinkercad, que ela partilhou no nosso fórum da comunidade P2PU para eventuais facilitadores 

interessados no Tinkercad. 

 

https://www.tinkercad.com/
https://community.p2pu.org/t/3d-printing-spokane-county-library-district/4020/9
https://community.p2pu.org/t/3d-printing-spokane-county-library-district/4020/9
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Escrita de ficção em Boston, MA 

Do outro lado do rio Charles, Jordan, uma bibliotecária de Boston MA, não estava satisfeita com as 

ofertas gratuitas de cursos de escrita de ficção. Sendo ela própria escritora, criou um site Wordpress 

e um curso de escrita de ficção para principiantes que foi projetado especificamente para um círculo 

de aprendizagem de 8 semanas. O curso foi tão bem-sucedido que ela já fez mais dois cursos 

adicionais: um sobre construção de mundos e outro sobre como escrever uma série. Todos os três 

cursos estão agora disponíveis na página de cursos da P2PU. Se quiser ler mais sobre este assunto, a 

experiência de Jordan foi apresentada na A Plataforma da Escrita, uma comunidade on-line de 

escritores, em 2019. 

É claro que não tem de criar o seu próprio curso para gerir um círculo de aprendizagem. No entanto, 

se for algo que lhe interesse, recomendamos que dê uma olhada ao Course in a box, a ferramenta de 

código aberto para a criação de cursos on-line que desenvolvemos. Usámos o Course in a Box para 

criar este curso e também trabalhámos com parceiros para criar outros cursos que são preparados 

para círculos de aprendizagem, como Fazer e Aprender. 

 

Leituras e recursos adicionais 

Se estiver interessado em aprofundar e aprender mais sobre alguns dos tópicos abordados nesta 

secção, recomendamos os seguintes recursos: 

https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/learn-to-write-fiction-beginner-course/learn-to-write-fiction-beginner-course-overview/
https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/world-building-course/
https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/writing-a-series/
http://thewritingplatform.com/2019/01/online-learning-offline-fiction-writing-learning-circles-at-boston-public-library/
https://course-in-a-box.p2pu.org/
http://p2pu.github.io/makingandlearning/
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• Para uma história da educação a distância e da aprendizagem on-line nos Estados Unidos, 

veja Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States por Hope Kentnor, 

publicado na Curriculum and Teaching Dialogue, em 2015. 

• Para uma história de vinte anos de tendências em aprendizagem on-line, veja Twenty Years 

of Edtech, um artigo de Martin Weller publicado na Educause, em 2018. 

• Para uma ligação entre a história de ensino e aprendizagem on-line, veja a Teaching in a 

Digital Age v2 por Tony Bates, autopublicada, em 2019 

• E para uma análise contínua da tecnologia da educação de forma mais ampla, considere 

assinar Hack Education Weekly Newsletter de Audrey Watters, e/ou de Stephen Downes OLDaily or 

OLWeekly. 

 

Agir/Criar/Dizer/Pensar 

Duração sugerida: 35 minutos 

Adaptando um curso para círculo de aprendizagem 

Para a atividade de hoje, vamos passar pelo processo de encontrar, avaliar e adaptar um curso on-

line existente para uso num círculo de aprendizagem. 

Primeiro, forme pequenos grupos de 2-3 pessoas. Cada grupo deve ter acesso a um portátil ou 

computador pessoal para realizar esta atividade. Passe 20 minutos a explorar a atividade abaixo. 

Certifique-se que escolhe alguém do seu grupo para registar e fazer anotações sobre a discussão do 

grupo pequeno, pois haverá uma partilha entre grupo todo no final desta atividade. 

 

Passo 1: Descubra e escolha um curso 

• Em que área temática está interessado? 

• Quantas semanas durará o círculo de aprendizagem? 

• Quem é o público do círculo de aprendizagem? 

• Consegue encontrar um curso no site P2PU? 

• Onde mais pode procurar cursos? 

 

Passo 2: Avalie o seu curso 

https://digitalcommons.du.edu/law_facpub/24/
https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edtech
https://er.educause.edu/articles/2018/7/twenty-years-of-edtech
https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/
https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2/
https://hewn.substack.com/
https://www.downes.ca/
https://www.downes.ca/
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• Que tipo de licença tem o curso 

• Os alunos poderão aceder aos materiais do curso gratuitamente? Precisarão eles de criar 

uma conta para terem acesso? O que sente o seu grupo em relação a isso? 

• Parece-lhe que os materiais do curso estarão acessíveis durante alguns meses? Um ano? 

Como pode saber com certeza? 

• A abrangência do curso faz sentido para os seus alunos? Enquadra-se com a duração que 

pretende que o seu círculo de aprendizagem tenha? 

Passo 3: Adapte o seu curso 

• Que materiais ou recursos adicionais precisará reunir para usar com sucesso no círculo de 

aprendizagem?  

• Como pode aproveitar a estrutura do curso existente para o formato de grupo? Como vê os 

alunos a trabalharem juntos este material do curso? 

• O conteúdo do curso é adequado para atividades em grupo? Se sim, como imagina que essas 

atividades funcionem com os seus alunos? Se não, que atividades pode pensar adicionar? 

Depois de terminar, reserve mais 15 minutos para cada grupo partilhar com o resto do grupo qual o 

curso que escolheu destacando algumas das coisas mais interessantes que anotou ao responder às 

perguntas acima. No final de cada apresentação, pergunte a cada grupo o seguinte: Usaria o curso 

que escolheu num círculo de aprendizagem? Porquê? E porque não? 

 

Verifique a categoria “Últimos Cursos e tópicos” no fórum da comunidade e partilhe as suas 

ideias sobre os cursos e tópicos que analisou. Se existe um tópico em que está interessado e não 

consegue encontrar um curso sobre ele, diga-nos em “Que Tópicos Faltam?”  

 

Reflexão: Plus/Delta 

Duração sugerida: 10 minutos 

Para esta atividade de reflexão, cada membro do grupo deverá partilhar um Plus e um Delta em cada 

encontro. O “plus” é uma coisa que correu bem, enquanto que o “delta” é alguma coisa que gostaria 

de mudar numa próxima vez. Depois de todos saírem, tire uns minutos para refletir se existem 

algumas formas de resolver os “deltas” no próximo encontro. 

https://community.p2pu.org/c/learning-circles/courses-and-topics/69
https://community.p2pu.org/t/what-topics-are-missing/2786
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>Plus/Delta é a atividade de reflexão que gostamos muito de usar em círculos de aprendizagem. É um 

grande exercício porque sublinha o facto de que o grupo é responsável em fazer com que esta 

experiência resulte para eles. Quando está a aprender num círculo, Plus/Delta é uma ótima maneira 

de encerrar cada semana. Também abordaremos algumas outras atividades de reflexão de que 

gostamos mais tarde neste curso       

Módulo 3: Logística & Ferramentas 

Apresentação 

Duração sugerida: 10 minutos 

No final deste módulo será capaz de: 

• Compreender qual a preparação que precisa de fazer para realizar um círculo de 

aprendizagem. 

• Sentir-se confortável a usar o quadro de informações do facilitador. 

• Saber quais ferramentas e suportes estão disponíveis para seu uso no P2PU. 

• Fazer rascunho de mensagens para o seu círculo de aprendizagem. 

 

O espaço é o lugar 

Provavelmente, não pode fazer grandes mudanças no espaço em que vai decorrer o seu círculo de 

aprendizagem. Mas isso não significa que não possa fazer algumas pequenas mudanças que irão 

melhorar a experiência para si e para os seus colegas.  

Individualmente, leia a nossa publicação no fórum da comunidade sobre preparar uma sala para o 

círculo de aprendizagem. Em seguida, faça algumas anotações sobre o que gosta no espaço em que 

está atualmente e o que pode ser melhorado.  

Depois de todos terem terminado, partilhem e discutam as ideias como grupo e veja se conseguem 

encontrar pelo menos uma coisa a mudar no próximo encontro. 

 

Ler & Ver 

Duração sugerida: 35 minutos 

https://community.p2pu.org/t/how-to-choose-a-good-location-for-learning-circles/2758
https://community.p2pu.org/t/how-to-choose-a-good-location-for-learning-circles/2758
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Preparação para um círculo de aprendizagem 

Facilitar um círculo de aprendizagem requer umas três horas por semana por parte do facilitador, a 

maior parte é passada no próprio círculo de aprendizagem. 

Além disso, precisará de passar algum tempo a arranjar e a limpar o espaço, cada semana, a 

comunicar com os alunos entre encontros, e a familiarizar-se com os materiais do curso da semana 

seguinte. 

Recomendamos que agende o seu primeiro círculo de aprendizagem com pelo menos seis semanas 

de antecedência. Isto dar-lhe-á muito tempo para promover o seu círculo de aprendizagem e 

resolver quaisquer questões pendentes com a equipa e a comunidade P2PU. Conforme vai pensando 

no plano do seu primeiro círculo de aprendizagem, eis o que recomendamos: 

6 semanas antes 

• Discuta o plano com alguma organização parceira 

• Escolha um curso 

• Encontre um espaço 

• Escolha uma data e um horário 

• Confirme que o equipamento estará disponível (portáteis, auscultadores, pens, crachás, 

lanches, etc.) 

4 semanas antes 

• Estabeleça uma presença adicional na web 

• Personalize um panfleto 

• Estaleca contactos com a comunidade local 

• Divulgue on-line e offline 

2 semanas antes 

• Confirme todos os alunos inscritos 

• Confirme o local 

• Reúna os equipamentos 

Pode também descarregar a lista de verificação como Lista de verificação em PDF e verifique a 

categoria “Promoção e Divulgação” no fórum da nossa comunidade, onde encontra alguns modelos 

https://docs.google.com/document/d/1j71Y8Izmv1nnB352DQ4DDMpRJPTALaZiAoJ-zCNQR6g/edit
https://community.p2pu.org/t/about-the-promotion-and-outreach-category/2698


 
 

 24 

de folhetos, ideias de mensagens, e logotipos que pode usar para fazer marketing do seu círculo de 

aprendizagem! 

 

Recolha de impressões da sua comunidade 

Antes de começar a gerir círculos de aprendizagem, pode querer realizar um pequeno projeto de 

extensão cultural na sua comunidade para divulgar e apreender melhor as necessidades dos 

potenciais participantes de círculos de aprendizagem. Abaixo, descrevemos algumas maneiras que a 

comunidade P2PU desenvolveu ou usou para integrar as opiniões da comunidade no planeamento 

do programa de um círculo de aprendizagem! 

O método Q 

O método Q é um boletim público participativo usado para solicitar comentários sobre os tópicos do 

curso nos quais as pessoas estão interessadas. O nome é uma homenagem à nossa amiga Qumisha 

(também conhecida como Q) da Biblioteca Pública de Detroit, que teve a ideia como uma forma de 

promover círculos de aprendizagem na sua biblioteca. 

 

O método Q em ação  

Como pode ver no exemplo acima, o curso mais popular, com 20 votos, foi Marketing no Mundo 

Digital. Empataram em segundo lugar - Introdução a Falar em Público e Empreendedorismo Social 

101, com 16 votos. Baseada nos resultados, a Q ofereceu os cursos de Marketing e Oratória como 

círculos de aprendizagem. 

O que é fantástico sobre o Método Q é que convida à contribuição da comunidade para decidir os 

tópicos e serve para promover o programa. Este conceito foi reutilizado por facilitadores de círculos 

de aprendizagem em todo o mundo e também pode ser aplicado para outras situações de 

necessidade de recolha de comentário da comunidade, como planeamento estratégico, tomada de 

decisões de programação e compreensão da satisfação e envolvimento da comunidade. No nosso 

fórum da comunidade, pode baixar um modelo para criar seu próprio “método Q” e ver como outras 

pessoas o implementaram em todo o mundo. 

 

Grupos de foco/FocusGroup 

https://community.p2pu.org/uploads/default/original/1X/833de6b1554b25041b78c207017c36fdbf316714.jpg
https://community.p2pu.org/t/q-method-for-documenting-community-interests/2699/2
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Se pretender mais comentários sobre o design do programa, convém reunir um pequeno grupo de 

pessoas e fazer-lhes perguntas sobre o que procuram nos círculos de aprendizagem. Esta é uma 

ótima maneira não apenas de recolher dados e perceções, mas também de conhecer pessoas e 

construir relacionamentos. No Quénia, as bibliotecas realizam grupos de foco como parte do treino 

para o círculo de aprendizagem; adaptámos as perguntas do grupo de foco deles e disponibilizámos 

no fórum.  

Parcerias na comunidade 

Como saber o que as pessoas querem aprender? – veja este vídeo clip de Athanasia Fitos, uma 

bibliotecária de Miami, discutindo o papel das parcerias comunitárias na construção de uma 

comunidade de círculo de aprendizagem de sucesso. Enquanto vê o vídeo, pense nas respostas às 

perguntas seguintes: 

• Como é que geralmente entende e documenta as necessidades, interesses e experiências das 

várias comunidades que serve? 

• A que comunidades a sua organização não chega e a quem gostaria de alcançar? 

• Que públicos ou comunidades pretende servir através de círculos de aprendizagem e o que 

pode beneficiá-los ou interessá-los mais? 

Aqui ficam alguns pensamentos finais da comunidade P2PU em Como melhor promover círculos de 

aprendizagem. 

 

 

 Como criar círculos de aprendizagem no sítio da Internet da P2PU 

Uma vez escolhido o seu curso, confirme onde e quando vão decorrer os encontros, e está na altura 

de criar um círculo de aprendizagem no sítio da Internet da P2PU! 

O percurso de criação é um processo de 5 passos; pode Clicar ao longo do processo sem necessidade 

de fazer log in no site da P2PU. A única coisa que vale a pena ver com maior detalhe é o “Passo 5: 

finalizar”. Aqui encontra a opção de responder a duas questões que serão partilhadas com a P2PU e 

o grupo voluntário de facilitadores a que chamamos o Comité de Boas-Vindas. 

• O que espera atingir com a facilitação deste círculo de aprendizagem? 

• Será que existe alguma coisa em que podemos ajudar enquanto está a começar? 

https://community.p2pu.org/t/library-patron-focus-group/3129
https://www.youtube.com/embed/PCnrq1iisf8?start=131
https://www.youtube.com/embed/QEi5_MJpLMc
https://www.youtube.com/embed/QEi5_MJpLMc
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/create/
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/create/
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Assim que acabe de criar um círculo de aprendizagem, nós criaremos automaticamente um website 

para si para que promova o seu círculo de aprendizagem. Algo semelhante com o seguinte: 

 

Amostra do círculo de aprendizagem 

De seguida receberá a confirmação por e-mail, e-mail esse que inclui o link para a página de ligação 

(sign up) e um número de outros recursos (incluindo materiais de promoção e divulgação e lista de 

verificação dos equipamentos). Se respondeu às perguntas no Passo 5, seguirá também neste e-mail 

uma cópia do Comité de Boas-Vindas da P2PU e alguém entrará em contato consigo para garantir 

que as suas preocupações sejam tratadas antes do início do círculo de aprendizagem. 

Pode gerir o seu círculo de aprendizagem a qualquer momento através do quadro de informações do 

facilitador. A partir daqui, poderá: 

• Editar a descrição do círculo de aprendizagem. 

• Alternar ativação (sign up) e desativação (sign off). 

• Editar a data e horário dos encontros individuais. 

• Ver as informações dos alunos que se inscreveram. 

• Enviar e-mails ou mensagens SMS individualmente ou para todo o grupo. 

• Partilhar semanalmente comentários com os alunos, colegas e a P2PU. 

 

 Comunicação e comentários 

Os comentários são uma parte importante da aprendizagem entre pares, as ferramentas da P2PU 

ajudam a reunir e a partilhar informação entre alunos, facilitadores e a equipa da P2PU ao longo do 

círculo de aprendizagem. A privacidade do utilizador é da maior importância para a P2PU e estamos 

em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPDUE). Eis 

o tipo de comunicação que deve esperar durante o círculo de aprendizagem: 

Ferramentas de comentários da P2PU   

No momento da inscrição 

Aquando da criação de um círculo de aprendizagem, os facilitadores são incentivados a apresentar os 

seus objetivos para liderar um círculo de aprendizagem e colocarem quaisquer questões ou 

preocupações que tenham. As respostas são partilhadas com o grupo de pessoas que podem dar 

https://community.p2pu.org/uploads/default/original/2X/0/03306f129a415ac4f955cb918c5ae665b6b963e3.png
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/promotion-and-outreach/46
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/creating-a-learning-circle/49
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/creating-a-learning-circle/49
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://community.p2pu.org/uploads/default/original/2X/9/992ae54c06126b5c73ace33ba270cdc477fb0225.png
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apoio ao facilitador. Da mesma forma, quando os alunos se inscrevem, é-lhes perguntado quais são 

as suas expectativas em relação ao círculo de aprendizagem. São depois enviados ao facilitador 

através de um e-mail contendo as respostas às perguntas efetuadas no ato de inscrição. 

Durante o círculo de aprendizagem 

Cada semana, é enviado automaticamente um lembrete por e-mail ou mensagem SMS. Antes de ser 

enviado o lembrete, o facilitador pode no quadro de informações alterar a mensagem à sua vontade. 

No final de cada encontro semanal, pode guardar a reflexão semanal no quadro de informações do 

grupo e enviá-la para os alunos e/ou para a P2PU. 

Após o término 

No final de um círculo de aprendizagem, alunos e facilitadores recebem um e-mail com uma ligação 

(link) para um questionário que pede a todos para refletirem sobre a meta que definiram 

inicialmente, e comentarem o que correu bem, o que poderia ser melhorado, e quais serão os seus 

próximos passos. 

As respostas ao questionário são usadas para se criar um resumo do círculo de aprendizagem a que 

chamamos “Perceções sobre o círculo de aprendizagem” (aqui está um exemplo). As perceções sobre 

o círculo de aprendizagem são partilhadas com o facilitador, alguns organizadores de equipa, e todos 

os alunos inscritos por e-mail e é publicado para outros facilitadores e alunos verem. 

>Na última semana do círculo de aprendizagem, pode querer dar certificados aos alunos. Pode ler 

mais sobre este processo e fazer o download do modelo de certificado, do nosso fórum da 

comunidade.  

 

Leituras e recursos adicionais 

Encorajamo-lo, claro, a usar uma qualquer metodologia já existente que conheça para identificar as 

necessidades dos alunos e para fazer contactos com a comunidade, quer seja conversa individual 

informal ao balcão da biblioteca ou numa oficina programada. Existem vários recursos que o podem 

ajudar a descobrir novas formas de fazer contactos com a comunidade. Recomendamos: 

• Design thinking for libraries (de IDEO, Biblioteca Pública de Chicago e Dokk1) que adota a 

metodologia centrada no ser humano do IDEO para uso nos programas da biblioteca. 

https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/923/report/
https://community.p2pu.org/t/certificate-template/2784
https://community.p2pu.org/t/certificate-template/2784
http://designthinkingforlibraries.com/
https://www.designkit.org/methods
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• Manual de Equipa (da Atlassian, os criadores de Trello e Jira), que apresenta uma estrutura 

para mapeamento de empatia que pode ajudá-lo tanto a criar empatia como a recolher perceções de 

possíveis participantes no círculo de aprendizagem. 

• ToolboxToolbox que é uma curadoria de banco de ferramentas de negócios, design e 

mudança organizacional de empresas e instituições, muitas das quais abordam como auscultar a 

comunidade e fazer testes de utilizadores. 

 

 

 

Agir/Criar/Dizer/Pensar  

Duração sugerida: 35 minutos 

Depois de completar o seu plano, criar um círculo de aprendizagem demora apenas cinco minutos. 

Nesta atividade, desenvolvemos algumas questões que o ajudarão a caminhar para a publicação do 

seu primeiro círculo de aprendizagem. 

Sozinho ou em pares, vá para o fluxo de criação do círculo de aprendizagem no site da P2PU. 

Discuta as seguintes questões. Sempre que possível insira as suas respostas no fluxo de criação do 

círculo de aprendizagem. Note que ao longo do percurso de criação, existem várias sugestões e dicas 

do lado direito do ecrã. 

• O que espera atingir com a organização deste círculo de aprendizagem? 

• Como fará para decidir um tópico? Precisa de fazer uma sondagem antes de selecionar o 

curso? 

• Que curso se adapta melhor às suas necessidades? 

• Em que local decorrerá o círculo de aprendizagem? 

• Que altura do dia se adequa melhor ao grupo que pretende abranger? 

• Como pretende promover o círculo de aprendizagem? 

• Existe alguma questão extra que pretende que todos os alunos respondam aquando da 

inscrição? Em que medida a resposta a esta questão o vai ajudar a preparar-se? 

• Que perguntas ainda tem nesta altura? 

Se conseguir preencher um certo número de campos, pode guardar o seu círculo de aprendizagem 

como rascunho e voltar a ele mais tarde. 

https://www.atlassian.com/team-playbook/plays
https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/empathy-mapping
https://www.toolboxtoolbox.com/index.html
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/create/
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- Quando terminar, discuta em grupo os seus planos. Quais são os pontos críticos? Pode o 

grupo ajudar de alguma forma? Ajudaria conversar com um facilitador experiente? Partilhe estes 

pensamentos na categoria “Criar um círculo de aprendizagem” no fórum da comunidade. 

 

Reflexão: Esperanças & Medos 

Duração sugerida: 10 minutos 

Agora que já tem o plano para erguer o seu primeiro círculo de aprendizagem, vamos refletir um 

pouco sobre como esperamos que venha a ser e sobre o que nos preocupa. Este é um exercício de 

reflexão intitulado “Esperanças e Medos”. 

Usando post-it (ou pequenos pedaços de papel), tire algum tempo para individualmente anotar 

algumas esperanças e alguns medos (ou preocupações) que tenha sobre a gestão do seu primeiro 

círculo de aprendizagem. Escreva apenas uma esperança ou medo por pedaço de papel. 

Depois de todos terminarem, organize as suas notas em dois grupos, reserve alguns minutos para os 

agrupar em temas comuns e depois discuta os resultados. Existem esperanças e medos partilhados 

entre o grupo? Como pode o grupo apoiar-se através do resto do curso. Como poderia a comunidade 

P2PU apoiá-lo? 

 

Módulo 4: Facilitação 

Apresentação 

Duração sugerida: 10 minutos 

No final deste módulo será capaz de: 

• Compreender o que é que esperam de si como facilitador 

• Sentir-se confortável com a ideia de o fazer no mundo real 

• Refletir sobre esta experiência de círculo de aprendizagem 

• Explorar as oportunidades de apoio disponibilizadas pela comunidade P2PU 

O que é que aprendeu recentemente? 

https://community.p2pu.org/c/learning-circles/creating-a-learning-circle/49
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O que foi que aprendeu recentemente? Percorra o grupo e partilhe brevemente – lembre-se que não 

tem de ter sido em contexto académico. Por exemplo, talvez tenha aprendido uma nova técnica de 

cozinha ou finalmente viu aquela flecha escondida no logotipo do FedEx. 

Em grupo, discuta o papel que os professores, facilitadores e especialistas têm (ou não) na 

aprendizagem destas coisas. 

 

Ler & Ver  

Duração sugerida: 35 minutos 

Círculos de aprendizagem na prática 

As pessoas frequentam círculos de aprendizagem por razões diferentes incluindo desenvolvimento 

profissional, complementando a educação formal e construindo relações sociais. Como facilitador de 

círculos de aprendizagem, a sua função é ajudar cada aluno a atingir os objetivos que eles 

estabeleceram, sem ser um especialista no assunto. Nesta secção, vamos aprofundar a questão do 

que é uma boa facilitação. Para começar, vamos rever alguns exemplos específicos de recentes 

círculos de aprendizagem. 

Desenvolvimento de negócios em Charlotte 

Desenvolvimento de negócios em Charlotte 

Janet, a bibliotecária de Biblioteca Charlotte Mecklenburg recebeu vários pedidos ao longo dos anos 

para oferecer programas de desenvolvimento de pequenos negócios no polo da biblioteca. Depois de 

ter ouvido falar de círculos de aprendizagem a um colega, Janet foi ao site da P2PU e encontrou um 

curso que pensou que podia funcionar: Marketing no mundo digital, oferecido gratuitamente pela 

Universidade de Illinois através de Coursera. 

Janet sabia que durante a semana, os fins de tarde funcionariam melhor para os indivíduos que 

tinham falado com ela, e por isso escolheu as quartas-feiras das 18h00 às 19h30 para o horário do 

círculo de aprendizagem, e reservou uma sala de reuniões na biblioteca para cada um dos seis 

encontros. Assim que resolveu esta questão, afixou um folheto na biblioteca, contactou diretamente 

alguns dos utilizadores que ela achou poderem estar interessados, e contactou algumas redes de 

apoio a pequenas empresas por toda a cidade. Apareceram 10 pessoas no primeiro encontro. Como 

a maioria das pessoas se inscreveu com antecedência através da P2PU, Janet soube quantas pessoas 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1095/6418/files/fedex-hidden-arrow_large.png?v=1511198527
https://community.p2pu.org/uploads/default/original/2X/b/bd7a576fef9663876673c128334db006f57d0666.jpeg
https://www.coursera.org/learn/marketing-digital
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não tinham o seu próprio portátil ou auscultadores e preparou-se para emprestar equipamento da 

biblioteca. 

Apesar de cada um ter um computador, o grupo decidiu ver os vídeos em conjunto, frequentemente 

projetando-os numa parede da biblioteca. Depois de completarem o curso, os alunos criaram contas 

para os seus negócios nas redes sociais, desenharam logotipos, e partilharam comentários uns com 

os outros. O círculo de aprendizagem terminou ao fim de seis semanas, mas alguns dos alunos 

continuaram a reunir-se semana após semana para desenvolver os planos de negócios juntos. 

Alguns meses mais tarde, os utilizadores começaram a pedir outro círculo de aprendizagem. O curso 

que Janet usou da primeira vez já não estava disponível, mas encontrou um semelhante intitulado 

Marketing Estratégico nas Redes Sociais, oferecido gratuitamente pela universidade de Boston 

através do edX.  Desde essa altura, já administrou o curso várias vezes, tornando-se não só uma 

facilitadora mais confiante, mas também uma especialista por direito próprio, ajudando dúzias de 

pequenos negócios a promoverem-se on-line. 

Recentemente, Janet começou a experimentar novos formatos. Convidou um antigo aluno para se 

juntar a ela como co-facilitador para próximos círculos de aprendizagem, e começou a gerir círculos 

de aprendizagem num centro comercial local como parte do esforço de divulgação da biblioteca! 

 

A universidade das pessoas em Nakuru 

A universidade das pessoas em Nakutu 

Os círculos de aprendizagem chegaram à Biblioteca Nacional do Quénia (KNLS) no final de 2016, 

quando a P2PU administrou uma oficina de formação de facilitadores para um pequeno grupo de 

bibliotecários de Nairobi e Nakuru. Desde essa altura, o programa evoluiu para uma estratégia chave 

para o serviço à comunidade da biblioteca e programa de educação: mais de 1000 utilizadores 

frequentam círculos de aprendizagem na KNLS todos os anos! Os bibliotecários em Nakuru, Joseck e 

Purity, estavam desejosos de oferecer novos programas de aprendizagem através da biblioteca. 

Divulgaram diversos círculos de aprendizagem pela cidade, prestando especial atenção aos alunos 

universitários. Joseck percebeu que muitos dos alunos a tirar licenciatura em Ciência dos 

Computadores não tinham tempo suficiente de utilização de computadores; o programa de estudos 

era sobretudo teórico. Então, Joseck decidiu oferecer um círculo de aprendizagem em Web design na 

biblioteca. Na primeira semana apareceram 53 pessoas, e o círculo de aprendizagem crescia de 

https://www.edx.org/course/strategic-social-media-marketing
https://www.edx.org/course/strategic-social-media-marketing
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semana a semana, conforme os alunos foram passando a palavra. (Pode ler mais sobre o sucesso dos 

círculos de aprendizagem em web design nesta publicação no blogue da EIFL). 

Joseck rapidamente idealizou uma estratégia para preparar os alunos com conhecimentos que os 

permitissem ajudá-lo na facilitação de cursos, e o grupo subdividiu-se em grupos mais pequenos de 

cerca de 16 pessoas. Joseck dissertou sobre as suas estratégias de formação de voluntários numa 

comunicação na comunidade da P2PU (foi interessante que quando ele estava a fazer esta 

comunicação, um dos seus círculos de aprendizagem estava a decorrer em segundo plano – o grupo 

já não precisava dele!).  Joseck é o informático, responsável pelas TIC, na Biblioteca, e encontrou nos 

círculos de aprendizagem uma forma incrível de envolver os utilizadores em tópicos como web 

design, segurança no ciberespaço, e conhecimentos básicos de computadores. Conduziu duas dúzias 

de círculos de aprendizagem, envolvendo mais de 750 utilizadores da biblioteca.  

Enquanto ele fazia isto, Purity experimentava uma variedade de outros assuntos, incluindo falar em 

público e técnicas de entrevista. Em 2017, estava prestes a dar um círculo de aprendizagem em 

jornalismo comunitário, quando o curso ficou offline uns dias antes do encontro (estavam inscritas 

mais de 30 pessoas!). Ela contactou a P2PU, e conseguimos contactar a universidade e eles 

facultaram o conteúdo para o grupo. Mas enquanto isto acontecia, algo incrível aconteceu – o grupo 

reuniu-se para o primeiro encontro apesar de estarem sem curso e arranjaram uma solução. Alguém 

do grupo contactou um amigo que era jornalista, outros encontraram alguns recursos disponíveis on-

line, e o grupo conseguiu dar uma solução sem o curso em si, sabendo que cada pessoa que 

apareceu tanto tinha um interesse em aprender sobre jornalismo comunitário assim como 

experiências pessoais que poderia trazer para o grupo. Purity já conduziu 12 círculos de 

aprendizagem, envolvendo 300 utilizadores. 

 

Responsabilidades dos facilitadores 

Vamos discriminar estes exemplos e referir algumas das responsabilidades específicas que terá como 

facilitador. 

Modelo da Aprendizagem entre Pares 

Conforme abordamos no primeiro módulo, algumas pessoas inevitavelmente aparecerão no círculo 

de aprendizagem com a expectativa de uma experiência passiva onde a informação é transmitida. 

Desde o início, deveria evitar posicionar-se como a única pessoa na sala com respostas, e encorajar 

os participantes a ajudar-se entre si ao longo do curso. Dito isto, quando dizemos que toda a gente 

https://www.eifl.net/news/public-library-has-put-me-right-path
https://info.p2pu.org/2017/09/28/empowering-volunteers/
https://info.p2pu.org/2017/09/28/empowering-volunteers/
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tem algo para ensinar e aprender, estamos a incluí-lo também! Assim sendo, não tenha medo de dar 

a mão e oferecer assistência aos participantes ao longo do percurso. 

Ouvir os Participantes 

Esteja atento, e aprenda a ler a energia do grupo. Quem se sente realmente motivado hoje? Quem 

está particularmente calado? Uma vez que perceba os objetivos de cada aluno, será capaz de 

responder a esta energia de forma produtiva. O aluno está calado porque estão a tentar lidar com 

um conceito básico? Peça a alguém que já tenha percebido o conceito se não se importa de ajudar. 

Encorajar a Coesão Social 

A coesão social começa a desenvolver-se durante a primeira hora que um grupo passa junto, e como 

facilitador pode fazer imenso para ajudar autoidentificar-se como membro do grupo. Algumas ideias 

de como conseguir isto inclui: 

• Concordar com um nome para o grupo 

• Usar símbolos não-verbais (mascote, logotipo, cores) 

• Estabelecer rituais (tradições, hábitos, atividades semanais) 

• Usar pronomes no plural (“nós” em vez de “eu”) 

• Invocar metáforas de grupo (referir-se ao grupo como equipa) 

• Fazer promessas verbais (compromissos para ações futuras) 

• Estabelecer uma narrativa de grupo (dizendo coisas como: “Lembram-se quando nós…”) 

• Desenvolver linguagem do grupo (anedotas privadas, jargão) 

 

Examinar as Suposições e Clarificar Afirmações 

Os participantes colocarão muitas perguntas sobre o conteúdo, uma vez que é o mais próximo de um 

professor tradicional na sala. Quando isto acontece, a sua resposta deve demonstrar que os seus 

pares são um recurso valioso, e que a maioria das perguntas podem ser respondidas pelo grupo. 

Exemplo de respostas que pode usar: Não tenho a certeza, perguntou a mais alguém se encontraram 

o mesmo problema? Hummm, onde começaria por procurar uma resposta? De uma forma geral, 

pense em dar sugestões em vez de direções. 

Gerir as Expectativas 
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Quando aprendemos algo novo, otimismo pode rapidamente transformar-se em desencorajamento. 

Para lidar com isto, expresse confiança na capacidade dos participantes conseguirem atingir os 

objetivos, no entanto, mantenha-se realista e consciente do que é possível fazer em seis semanas. 

Por exemplo, é improvável que alguém sem conhecimentos de programação arranje um fantástico 

emprego em tecnologia após um círculo de aprendizagem em HTML/CSS. Contudo, compreenderão 

melhor como construir um website, poderão perceber se é um assunto que queriam continuar a 

aprofundar, e terão um grupo de indivíduos com interesses comuns.  

Encorajar Pensamento de Crescimento 

O “pensamento de crescimento” é a crença de que as competências e habilidades de cada um 

podem ser continuamente desenvolvidas através de trabalho árduo, em vez de ficar centrado em 

determinado nível. Como facilitador tente elogiar os procedimentos dos participantes (esforço, 

estratégias, escolhas) em vez da inteligência inata (por exemplo, dizer “É tão esperto!”). 

Inverter as Frustrações 

Tente tornar as frustrações em afirmações positivas e envolva o grupo. Por exemplo, se um aluno 

num círculo de aprendizagem em Procura de Emprego não estiver contente com as dicas para a 

entrevista dadas no curso on-line, pergunte ao grupo se consegue sugerir ideias melhores. 

Descobrirá que frequentemente, o curso on-line é apenas um ponto de partida para os alunos 

partilharem as suas experiências pessoais com o círculo de aprendizagem. 

Delegar responsabilidades 

Um facilitador encoraja os alunos a tomar as rédeas da sua própria aprendizagem, tornando o 

trabalho do facilitador cada vez menor ao longo do tempo. Conforme o círculo de aprendizagem 

progride, pode começar a pedir aos participantes para assumirem algumas responsabilidades extra, 

tais como: 

• Ajudar outros participantes que tenham dificuldades técnicas 

• Enviar um e-mail com conclusões após a reflexão de cada encontro 

• Sumariar o conteúdo da semana no início de cada encontro 

• Organizar o espaço e limpá-lo depois do encontro 

• Partilhar um recurso ou artigo que se relacione com o conteúdo do curso 

• Ajudar o aluno em dificuldades 

• Trazer pequenos lanches 
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Celebrar o processo, não apenas o produto final 

Não se esqueça de celebrar a viagem ao longo do percurso com os participantes do círculo de 

aprendizagem. Os exercícios de apresentação e reflexão estão desenhados para os ajudar todos a 

convocar a jornada, o percurso. 

Lembrar que a facilitação é uma prática 

Não fique ansioso em se tornar “Bom nisto” imediatamente. Tornar-se um facilitador de círculos de 

aprendizagem será um processo contínuo de tentativas, reflexões e repetição. Algumas questões 

para reflexão que deve manter em mente de início: 

De que modo as minhas convicções culturais influenciarão a minha interação com os alunos?  

De que modo a origem, passados e experiências dos alunos influenciarão a motivação, envolvimento 

e aprendizagem deles? 

Como posso mudar os materiais, as atividades, as técnicas de facilitação e as expectativas do curso 

para serem mais acessíveis a todos os alunos do meu círculo de aprendizagem? 

 

>No quadro de informações do facilitador, encontrará um espaço onde pode escrever uma reflexão 

após cada encontro do círculo de aprendizagem. Pode partilhar a mensagem com os seus 

participantes e/ou com a equipa da P2PU. Encorajamo-lo a usar este espaço para refletir sobre a 

evolução da sua prática de facilitação.  

 

Atividades de apoio 

Pode parecer assustador dar um círculo de aprendizagem apenas com o conteúdo de um curso on-

line. É aqui que o formato do círculo de aprendizagem pode ajudar. Desenvolvemos uma série de 

apresentações, atividades de grupo, e reflexões que o ajudarão a estruturar o encontro. O formato 

do círculo de aprendizagem está aqui para o ajudar – mas se alguma vez parecer que dificulta o seu 

trabalho, sinta-se à vontade para fazer alterações. Abaixo, apresentamos alguns exemplos 

específicos de atividades que usámos em muitos círculos de aprendizagem. 

Apresentação 
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Como já deve ter percebido até agora, as apresentações providenciam um momento para o grupo se 

reunir e conviver uns com os outros antes de iniciarem os trabalhos. As apresentações podem ser 

divertidos quebra-gelos, ou refletidas discussões sobre acontecimentos recentes. O que é mais 

importante é que todos sintam a oportunidade de se reorientarem no grupo e fiquem a saber 

alguma coisa que trouxeram para o círculo de aprendizagem esta semana. Algumas perguntas que 

pensamos funcionar bem incluem: 

• O que espera conseguir hoje? 

• Como veio para cá, hoje? 

• Partilhe um exemplo de uma experiência de aprendizagem significativa. Existe alguma coisa 

dessa experiência que queria partilhar neste círculo de aprendizagem? 

• Partilhe uma coisa que pode ensinar a alguém como fazer. 

 

Atividades de grupo 

Uma boa atividade de grupo permite tanto uma boa contextualização (o que significa o material do 

curso no seu ambiente atual?) e a personalização (como é que o curso se relaciona com os seus 

objetivos pessoais e a forma como aprende?). As atividades de grupo têm o benefício acrescentado 

de apoiar o diálogo entre os alunos, que é uma componente fundamental da aprendizagem entre 

pares. Quando uma atividade não surge naturalmente a partir do curso, pode ter em consideração 

estas ideias para o ajudar a planear alguma coisa: 

• Críticas em pares ou em pequenos grupos 

• Apresentações individuais do progresso até à data 

• Chuva-de-ideias de como ajudar cada aluno a atingir os objetivos 

• Resolução de problemas à volta de uma questão comum frequentemente recorrente  

• Identificar e apresentar materiais de aprendizagem suplementares  

• Partilhar exemplos de trabalhos relevantes que os alunos consideram inspiradores 

• Planeamento de algumas ações coletivas ou passos seguintes que o grupo pode dar depois 

do círculo de aprendizagem 

• Fornecer comentários aos fornecedores do curso on-line/ P2PU sobre como o curso pode ser 

melhorado 

• Fazer uma viagem de estudo 

• Receber um orador ou especialista local 
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Exercícios de reflexão 

O exercício de reflexão deveria dar uma certa conclusão para a semana. Como experienciou neste 

curso, as reflexões são uma oportunidade para que todos partilhem algo sobre o dia. Para além do 

“Plus/Delta”, as questões para reflexão incluem: 

• Mencione algo que a/o surpreendeu? 

• Mencione algo queira trabalhar na próxima semana? 

• A quem gostaria de agradecer hoje? 

• Houve alguma revelação esclarecedora? Alguma questão premente? 

• Desenhe ou anote uma reflexão pessoal. 

• Escreva uma carta a um futuro círculo de aprendizagem (se enviar para nós, fá-lo-emos 

circular!) 

As reflexões nem sempre têm de ser feitas perante todo o grupo, pode ser em pares ou reflexões 

individuais. 

 

 Comunidades de prática para facilitadores 

Receber comentários é necessário para melhorar, tanto como participante do círculo de 

aprendizagem como facilitador. Como tal, facilitar um círculo de aprendizagem significa que será 

convidado a partilhar as suas experiências e refletir e resolver problemas com outros facilitadores de 

todo o mundo. Enquanto o seu círculo de aprendizagem está a decorrer presencialmente e a nossa 

comunidade de prática é largamente virtual, esforçamo-nos por moldar os mesmos valores da P2PU 

na nossa comunidade de prática, para que continue a refinar as suas competências de facilitação 

quando se encontra com outros facilitadores. Eis alguns componentes chave da nossa comunidade 

de prática: 

• Fórum da Comunidade: Plataforma on-line da P2PU onde os facilitadores colocam questões, 

partilham recursos, e discutem assuntos relevantes. 

• Página de facilitação: Realça recursos e discussões do fórum da comunidade, desenhados 

para ajudar os recém-chegados a dar os primeiros passos. 

• Resumos: e-mail mensal que sumariza tudo o que está a acontecer na P2PU incluindo 

notícias, eventos, assim como círculos de aprendizagem e cursos recentemente adicionados. 

https://community.p2pu.org/
https://www.p2pu.org/en/facilitate/
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• Eventos: a P2PU recebe uma mistura de comunicações de comunidades virtuais, encontros 

regionais, estágios abertos e reuniões, ao longo do ano. 

• Avaliação de cursos: Os comentários dos participantes e dos facilitadores são sumariados nos 

cartões do curso na página dos cursos. Eis um exemplo de comentário no curso Falar em Público. 

• Reflexões sobre Círculos de Aprendizagem: Cada círculo de aprendizagem tem a 

oportunidade de partilhar a sua experiência através de um formulário de feedback que é enviado aos 

facilitadores e alunos. 

• Redes Sociais: Encorajamos os facilitadores e alunos a partilhar o que aprenderam ao longo 

do círculo de aprendizagem no Twitter, Instagram, Flickr e Facebook. #learningcircles. 

 

 O seu quadro de informações de facilitador 

No módulo anterior, apresentámos o quadro de informações do círculo de aprendizagem como o 

lugar onde ir para editar os dados do círculo de aprendizagem.  Para além disso, o seu quadro de 

informações agrega as últimas e mais importantes informações de toda a comunidade de prática da 

P2PU e mostra-lhe tudo num só local. Encontrará um número destacado de recursos incluindo: 

• Cursos recentes adicionados à base de dados 

• Tópicos de discussão mais populares no fórum da comunidade 

• Novos recursos do facilitador 

• Reflexões sobre círculos de aprendizagem recentemente terminados 

• Anúncios da equipa da P2PU 

• Próximos círculos de aprendizagem na sua zona 

Antes de avançar para a próxima atividade, tire alguns minutos para explorar o quadro de 

informações. 

 

Leituras adicionais e recursos 

Dois recursos nos quais confiamos fortemente para ajudar a planear nossos círculos de 

aprendizagem são Liberating Structures e a HyperIsland Toolbox. Cada um destes sítios da Internet 

incluem um número de atividades gratuitas que podem ser facilmente adaptadas para servirem para 

a apresentação, atividades de grupo, ou reflexão. Encorajamo-lo a dar uma vista de olhos e a marcar 

atividades que possa querer experimentar no seu círculo de aprendizagem. 

https://www.p2pu.org/en/events/
https://www.p2pu.org/en/courses/
https://learningcircles.p2pu.org/en/course/2/
https://community.p2pu.org/t/learning-circle-insights-are-now-available/3056
https://twitter.com/P2PU
https://www.instagram.com/p2puniversity/
https://www.flickr.com/groups/p2pu/
https://www.facebook.com/P2PUniversity
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://www.liberatingstructures.com/
https://toolbox.hyperisland.com/
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Agir/Criar/Falar/Pensar 

Duração sugerida: 35 minutos 

Anteriormente neste módulo, partilhámos algumas dicas para facilitadores de círculos de 

aprendizagem. Com estas dicas em mente, forme pequenos grupos e dedique 15 minutos a debater 

(ou encenar) os seguintes cenários. Cada um destes cenários surgiu num círculo de aprendizagem 

realizado: 

1. Após uma semana, um aluno continua a tratá-lo como se fosse um professor. Dirige todas as 

questões a si, não dialoga muito com os outros alunos, e não está a tomar as rédeas da sua 

aprendizagem. Está genuinamente interessado no curso, mas está a tornar-se difícil para si atender 

às expectativas dele e acompanhar o resto do grupo. 

2. Dois alunos do seu círculo de aprendizagem “Falar em Público” implicam um com o outro, e 

isso começa a afetar a experiência dos restantes alunos. Nenhum parece mais culpado do que o 

outro; mas as suas personalidades entram em choque e têm ideias muito diferentes do que 

pretendem com esta experiência de aprendizagem. 

3. Na primeira semana do nosso círculo de aprendizagem de web design, apareceu uma pessoa 

que não se tinha inscrito e que parece não ter os conhecimentos básicos necessários de computador 

para o círculo de aprendizagem. Quer encorajá-lo a fazer uso dos programas da sua biblioteca, mas 

sente que este círculo de aprendizagem não é o que melhor se adapta a ele neste momento. 

4. Apesar de ter achado que a primeira semana do círculo de aprendizagem correu muito bem, 

quando chegou na segunda semana, apenas metade dos alunos da semana anterior apareceram, 

todos estão sentados para a frente da sala, e ninguém conversa entre si. 

5. Na quinta semana do seu círculo de aprendizagem de escrita de ficção, repara que um dos 

alunos que normalmente é extrovertido parece bastante preocupado. Ele não estava propriamente a 

perturbar o grupo, mas está preocupado com ele e quer ter a certeza de que ele está bem. 

6. A meio da segunda semana do seu círculo de aprendizagem de Espanhol, tornou-se claro que 

estava a lidar com dois grupos de pessoas com dois níveis muito diferentes. Cinco alunos parecem já 

ter uma forte habilidade para principiantes e três alunos que são verdadeiros principiantes. 

7. Durante o seu primeiro encontro, alguns dos membros do grupo estão muito entusiasmados 

com o lado social do círculo de aprendizagem, enquanto que outros apenas querem fazer o curso por 

sua conta. 

8. (Ou sugere alguns dos seus próprios cenários --- o que o preocupa que aconteça?) 

Quando terminar, junte o grupo todo e discutam as vossas reações e respostas às encenações. Que 

dicas de facilitação achou mais oportunas para dar resposta a estes problemas? 
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Finalmente, em grupo, tentem encontrar uma definição para facilitação. 

—Partilhe as definições do grupo em “Dicas para novos facilitadores” e publique no fórum da 

comunidade. Se lhe surgirem outros cenários, pode partilhá-los como um novo tópico na categoria 

Facilitação. 

<p class="text-center"><a class="btn btn-primary"href="https://community.p2pu.org/c/learning-

circles/facilitation">Go to the forum</a></p>  

 

Reflexão: A facilitação é uma prática 

Duração sugerida: 10 minutos 

Ao longo deste curso, o que o surpreendeu quando se imagina como facilitador? 

O que gostaria de continuar a praticar? 

Estes são os tipos de coisas de que falamos nas nossas discussões mensais sobre práticas na P2PU. 

Encorajamo-lo(a) a juntar-se a nós na próxima.  

 

 

Módulo 5: Organizar equipas 

Apresentação 

Duração sugerida: 10 minutos 

No final deste módulo será capaz de: 

• Decidir se formar uma equipa faz sentido para si. 

• Aprender como apoiar facilitadores diariamente. 

• Compreender as ferramentas e apoios disponíveis. 

• Refletir sobre o papel e responsabilidades necessárias da parte dos organizadores. 

• Fazer o rascunho de um plano para o projeto de um círculo de aprendizagem para a sua 

comunidade. 

 

https://community.p2pu.org/t/tips-for-new-facilitators/2730/2
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/facilitation/50
https://www.p2pu.org/en/events/
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Como define um círculo de aprendizagem? 

P2Pu é uma forte defensora de círculos de aprendizagem, mas o conceito de que a aprendizagem 

entre pares, aprender em conjunto, para enfrentar desafios comuns antecede em milhares de anos a 

nossa organização milhares de anos. Portanto, não nos parece que vos deveríamos dizer exatamente 

o que é ou não é um círculo de aprendizagem – cabe-lhe a si decidir. Do nosso ponto de vista, 

existem alguns valores centrais que são essenciais num círculo de aprendizagem, mas para além 

disso, é consigo. Por forma a ajudá-lo a encontrar a sua própria definição, compilámos uma série de 

cenários limite – exemplos de experiências de aprendizagem da vida real que partilham 

definitivamente alguns, mas não todos os valores centrais de um círculo de aprendizagem. 

Para a apresentação de hoje, reveja cada um destes cenários e decida quais considera serem círculos 

de aprendizagem e quais não são. Depois de ter feito isto, tente escrever numa linha a definição de 

círculos de aprendizagem juntamente com os seus colegas. 

1. Depois de frequentar um curso on-line sobre a Ciência da Felicidade, um determinado 

número de participantes que viviam perto uns dos outros decidiram que queriam começar a 

encontrar-se informalmente na biblioteca para discutir ideias de autoaperfeiçoamento e como viver 

vidas mais felizes. Continuaram a encontrar-se todas as semanas para partilhar e conversar sobre 

estratégias de felicidade sem facilitador. 

2. Um grupo de pessoas reuniu-se para um curso de jornalismo comunitário. Quando 

chegaram, o facilitador diz-lhes que o curso on-line de jornalismo comunitário já não está disponível, 

e não consegue encontrar outro curso equivalente. O grupo decide conversar sobre quais são os seus 

objetivos, e juntos encontram leituras, vídeos, e amigos que os podem ajudar. O grupo continua a 

reunir-se durante dois meses. Nenhum curso on-line ou um currículo pré-definido foi usado. 

3. Alguém colocou um folheto num café, comunicando que iria comparecer naquele local às 

14h00, todas as quartas-feiras, nas próximas seis semanas para fazer um curso on-line. Cinco 

estranhos juntaram-se a ela cada semana. Á parte de uma breve introdução e algumas questões, eles 

quase que tiraram o curso sozinhos. 

4. Um grupo de vizinhos decidiram que queriam começar um jardim comunitário. Escolheram 

encontrar-se uma vez por semana à mesma hora e surgiram com soluções e planos, embora nenhum 

deles fosse perito na matéria. As discussões são orientadas por recursos que o grupo encontrou on-

line. No final, encontraram um espaço para começarem o seu jardim. 

5. Uma bibliotecária inicia um encontro semanal de codificação para 15 pessoas. A 

bibliotecárias preparou com meses de antecedência a presença de oradores convidados de negócios 

locais para falarem 30 minutos cada semana. 
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6. Dez pessoas interessadas em falar em público dirigiram-se à biblioteca para verem o discurso 

de Martin Luther King Jr. “I have a dream”. A seguir tiveram uma breve discussão sobre o assunto e 

nunca mais se voltaram a encontrar. 

7. Um centro comunitário publicita um programa de seis semanas em que pares se encontram 

semanalmente para fazerem um curso on-line para os ajudar a procurar emprego e melhorar o 

currículo e as técnicas de entrevista. Por forma a ficarem na lista de empregos do centro 

comunitário, o centro cobrou a cada participante 10 dólares. 

8. Seis estudantes de licenciatura formaram um círculo de estudo semanal para rever os 

materiais das aulas de cada semana. No final do semestre, cada estudante sente que a experiência 

no grupo de estudo os ajudou a brilhar nas aulas. 

9. Uma bibliotecária divulga um círculo de aprendizagem em Excel avançado. No primeiro dia, 

parece alguém que é principiante. A bibliotecária pede à pessoa para sair, pois não tem os requisitos 

necessários para o círculo de aprendizagem. O restante grupo encontra-se todas as semanas e tudo 

corre bem. 

10. Uma professora de inglês como língua estrangeira adapta a metodologia de um círculo de 

aprendizagem para tornar as suas aulas mais participativas. Apesar de os alunos não usarem 

computadores, a professora usas os seus próprios recursos para ajudar a orientar as discussões todas 

as semanas. 

11. Um cientista do clima descobre que as pessoas na sua área de residência estão bastante 

interessadas nas alterações climáticas. Decide oferecer um círculo de aprendizagem no centro de 

recreativo local. Resolve usar o mesmo currículo desde quando ele ensinava num curso sobre 

mudanças climáticas numa universidade local no último outono. A maioria dos encontros consistiam 

numa aula de 60 minutos seguida de uma discussão. 

12. Numa livraria fica-se a saber sobre a P2PU e decidem que os círculos de aprendizagem são 

uma boa forma de organizar grupos à volta dos livros que eles recebem regularmente na livraria. 

13. Um grupo de alunos de espanhol há algum tempo que usava o MeetUp, e ficaram frustrados 

quando ficaram a saber que teriam de começar a pagar o acesso a determinados serviços. Alguém 

sugeriu usar o sistema da P2PU para organizar os seus encontros semanais. 

14. Sete pessoas inscreveram-se num círculo de aprendizagem sobre HTML numa biblioteca 

pública. Ao fim de seis semanas, todos tiveram uma boa experiência, mas só duas pessoas 

terminaram todos os materiais do curso. 
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Ler & Ver 

Duração sugerida: 30 minutos 

Rever as equipas atuais 

As equipas oferecem uma forma de coordenar e apoiar o grupo do círculo de aprendizagem que 

estão a decorrer na mesma cidade ou numa única instituição. Cada equipa tem um orientador (ou 

dois), e esta pessoa está encarregada de liderar a iniciativa do círculo de aprendizagem na sua região 

e de coordenar com a P2PU. A melhor forma de se familiarizar com as equipas é ver o que aconteceu 

até à data. Para começar, tire alguns minutos para observar as equipas ativas da P2PU em 

p2pu.org/teams e tente responder às seguintes perguntas por si próprio: 

• Que equipa está mais próxima de si? 

• Que equipas estão particularmente ativas de momento? Falta alguma informação nas 

páginas das equipas que gostaria de ver incluída na sua? 

• Existe alguma equipa que gostaria de contactar para orientação antes de iniciar? 

 

Guia de organizador da Juliana 

Semelhante à página de facilitação, a P2PU tem uma página web que realça os recursos para 

organizadores. Aqui encontrará recursos que poderá usar para criar uma equipa de facilitadores de 

círculos de aprendizagem na sua zona. 

Notavelmente, nesta página é onde pode baixar uma cópia do Guia de Organizador da Juliana, um 

documento de 25 páginas que organizámos com Juliana Muchai, a primeira organizadora da P2PU, e 

a equipa dela da Biblioteca Nacional do Quénia. Este guia apresenta os seis passos para criar uma 

equipa: 

1. Oriente-se para a P2PU 

2. Reúna uma equipa 

3. Acolha uma oficina de treino para facilitador 

4. Apoie os seus facilitadores 

5. Crie o seu programa 

6. Participe na comunidade global da P2PU 

Descarregue a sua cópia do guia e passe 15-20 minutos a rever o conteúdo. 

https://www.p2pu.org/en/teams/
https://www.p2pu.org/en/facilitate/
https://www.p2pu.org/en/organize/
https://www.p2pu.org/en/organize/
https://learningcircles.p2pu.org/en/get-organizer-guide/
https://learningcircles.p2pu.org/en/get-organizer-guide/
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 Crie uma equipa 

Criar uma equipa vai conceder acesso a novos recursos no seu quadro de informações de facilitador 

do círculo de aprendizagem. E isso inclui: 

• Uma página de destino dedicada (e URL memorável) para a sua equipa. Isto vai permitir 

promover todos os círculos de aprendizagem com um único URL. (Por exemplo, veja Biblioteca 

Pública São Paulo e P2PU Berlim). 

• Recursos de equipa no seu quadro de informações. Os facilitadores poderão ver o que está a 

acontecer com as suas equipas a partir do seu quadro de informações. 

• Atualizações semanais da sua equipa de facilitadores. estas atualizações incluem o número 

de alunos inscritos em cada círculo de aprendizagem, um calendário semanal da equipa, assim como 

um resumo dos comentários dos facilitadores. Todos os facilitadores podem optar por receber estas 

atualizações semanais por e-mail a partir do seu quadro de informações. 

• Comentários agregados. Os dados dos círculos de aprendizagem da sua equipa podem ser 

agregados e partilhados para fins de avaliação e realização de relatórios. 

Detalhes gerais e atualizados da parte técnica podem ser lidos na secção da equipa na nossa Ler os 

Documentos. 

 

Agir/Criar/Dizer/Pensar 

Duração sugerida: 40 minutos 

Esta é uma atividade composta por duas partes. A primeira parte foi desenhada para o pôr a pensar 

no papel que os organizadores terão na sua instituição. Na segunda parte, apresentaremos o 

formulário do plano da equipa da P2PU, que o ajudará a dar passos em direção às metas que 

identificou para suas equipas. 

 

Papéis e responsabilidades 

https://www.p2pu.org/sppl/
https://www.p2pu.org/sppl/
https://berlin.p2pu.org/
https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/index.html
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Passo 1: Individualmente, guarde cinco minutos para pensar em todas as maneiras como um 

organizador pode apoiar os facilitadores da sua equipa. Usando post-its ou pequenos pedaços de 

papel, escreva (ou desenhe) uma ideia por folha. Quantidade sobre qualidade! 

Passo 2: Em grupo, dedique dez minutos para organizar as suas notas em grupos sobrepostos, 

destacando os temas que foram surgindo.  

Passo 3: Quando terminar, reserve mais cinco minutos para refletir sobre as suas descobertas. 

• Está a descobrir oportunidades para incorporar os princípios da aprendizagem entre pares ao 

trabalhar com facilitadores? 

• Existem momentos onde poderia adotar uma abordagem mais baseada na comunidade para 

apoiar os facilitadores? 

• Que etapas está a pensar para chegar até indivíduos que podem ter sido historicamente 

excluídos de programas como círculos de aprendizagem? 

• Existem partes onde as responsabilidades podem entrar em conflito com a visão da P2PU? 

 

Formulário do Plano da Equipa  

Para a segunda parte, baixe uma cópia do Formulário do Plano da Equipa e analise as perguntas com 

os membros da equipa (isso deve levar cerca de 20 minutos). 

Ao rever o plano por forma a atribuir responsabilidades, concentre-se nas coisas para as quais tem 

liberdade ou discrição para começar imediatamente. Se precisar de recursos ou autorizações 

adicionais para realizar uma tarefa, certifique-se de que isso seja esteja incluído como uma etapa no 

plano. 

 Quando terminar, grave o seu plano em formato PDF (ou tire uma foto) e compartilhe na 

categoria Iniciar uma Comunidade P2PU no fórum da comunidade. 

 

Reflexão: Liderança entre pares 

Duração sugerida: 10 minutos 

https://community.p2pu.org/t/team-planning-worksheet-for-your-p2pu-community/2783
https://community.p2pu.org/c/communities/building-a-p2pu-community/68
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Como é que a participação num círculo de aprendizagem mudou a sua abordagem em relação à 

organização? O que pode fazer para incorporar o espírito dos círculos de aprendizagem na 

construção de uma equipa de facilitadores? 
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