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INTRODUÇÃO 

Esta metodologia é desenvolvida como resultado da cooperação entre peritos da Roménia, Itália, 

Lituânia, Portugal e Noruega, no âmbito do projecto "VET corretiva Formação Internacional para 

a prevenção da obesidade e promoção de estilo de vida saudável" 2017-1-RO01-KA202- 037373, 

financiado pelo + programa europeu Erasmus. 

 

A metodologia foi desenvolvida de acordo com o currículo e em estreita relação com o curso on-

line e face a face materiais de treinamento para o curso VET “Prevenção da obesidade e 

habilidades de vida saudáveis”. 

 

O manual contém diretrizes para formadores sobre o uso dos materiais de formação durante as 

sessões de treinamento: como usar o método de aprendizagem combinada e melhor fazer uso 

de suas vantagens para os alunos, por se concentrar nos aspectos positivos quando se aproxima 

a prevenção da obesidade em crianças , como aumentar a aprendizagem eficiência experiência 

usando métodos informais e não-formais, enfermeiros apoio, professores, assistentes sociais 

para produzir alto impacto no grupo-alvo final - crianças, como melhorar o feedback de 

treinamento melhorar reflexão e de feedback e, finalmente, como implementar a mudança e 

sensibilização após o treinamento. 

 

A informação está organizada em seis capítulos, o mesmo que para a linha de dentro e face a face 

materiais. Cada capítulo foi desenvolvido por um dos parceiros do projecto: método de 

aprendizagem Blended. Vantagens para a prevenção da obesidade em crianças. Aspectos 

inovadores por IP Portalegre, Portugal, abordagens positivas em ensinar a prevenção da 

obesidade por Triskelion, Noruega, métodos formais e informais não na prevenção de ensino 

obesidade por KAI, Lituânia, Como chegar às crianças pela Universidade de Foggia, Itália, 

avaliação, reflexão, auto -avaliação por OAMGMAMR Iasi, Roménia e passos além do currículo. 

Como organizar as atividades de prevenção e eventos por Asociatia Everest, Romênia. 
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Capítulo 1. Método Blended Learning. VANTAGENS PARA prevenção da obesidade 

em crianças. aspectos inovadores 

 
Palavras-chave: prevenção de obesidade, blended learning, metodologia, a educação 

 

 

1.1 Sobre blended learning 

 
Aprendizagem mista (B learning)é uma abordagem à educação que combina materiais 
educativos online e oportunidades de interação online com métodos de sala de aula baseada em 
lugar tradicional. Ela exige a presença física do professor e aluno, com alguns elementos de 
controle aluno ao longo do tempo, lugar, caminho ou ritmo. Enquanto os alunos ainda participar 
de "tijolo e argamassa" escolas com um professor presente, face-a-face práticas de sala de aula 
são combinados comactividades mediadas por computadorquanto ao conteúdo e entrega. 
 
blended learning pode ser explicado pela figura seguinte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
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Como já mencionado no parágrafo anterior, o método b-learning consiste de um sistema de 
aprendizagem mista, combinando os componentes da sala de aula e on-line, ou seja, um "híbrido" 
regime de ensino-aprendizagem que os casais práticas pedagógicas de ensino à distância. Singh 
(2003) afirma que as organizações devem usar uma variedade de abordagens de aprendizagem 
em suas estratégias para obter o conteúdo certo e no formato certo para as pessoas certas no 
momento certo. O termo b-learning também é usado para descrever uma solução que combina 
diferentes métodos de ensino, tais como software de colaboração, Web, EPSS1 e prática da gestão 
do conhecimento (Ololube, 2013). 
 
Driscoll (2002) identifica quatro tipos de b-learning: 
1. Combinar ou misturar tecnologia baseada na web para alcançar um objetivo educacional; 
2. Combine as abordagens pedagógicas para produzir um resultado de aprendizagem ideal com 
ou sem tecnologia instrucional; 
3. Combinar qualquer forma de tecnologia instrucional com o treinamento face-a-face; 
4. Combine tecnologia instrucional com tarefas educativas reais. 
B-learning se concentra em otimizar a realização dos objectivos de aprendizagem através da 
aplicação de tecnologias de "direito" de aprendizagem para combinar com o estilo de 
aprendizagem pessoal "direito" de transferência de competências "certas" para a pessoa "certa" 
no momento "certo" (Singh & Reed, 2001).  

                                                 
1

ó
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O foco é mais no objectivo de aprendizagem do que no método de ensino, e os mesmos autores 
consideram que há princípios subjacentes b-learning, que são: 

 muitos estilos diferentes de necessidade de aprendizagem pessoal de apoio para alcançar 

grandes audiências; 

 cada um de nós traz conhecimento diferente para a experiência de aprendizagem; 

 em muitos casos, a estratégia de aprendizagem mais eficaz é "exatamente o que eu 

preciso, no momento certo". 

 

Há três modelos usados em blended learning:  

 o modelo complementar é baseado na estrutura dos cursos tradicionais e usa recursos 

tecnológicos para complementar palestras e livros didáticos tradicionais. Embora a 

tecnologia é incorporada, isso não muda a estrutura do curso. Os alunos trabalham on-

line e receber seus materiais de estudo on-line. No entanto, os alunos atender seus 

professores tão frequentemente como no curso tradicional, devido ao fato de que as 

reuniões face-a-face ainda são a base do modelo suplementar. 

 O modelo de substituição substitui algumas das reuniões presenciais face-a-face com 

atividades on-line, interativas. Os alunos testemunhar mudanças significativas durante as 

reuniões face-a-face: recursos on-line estão integrados na experiência de aprendizagem, 

como a comunicação on-line é incentivada. Há também recursos online para ser estudos, 

como o tempo gasto na sala de aula é dedicada a atividades interativas e colaborativas. 

 O Emporium Modelo renuncia a todas as reuniões face-a-face, que são substituídos com 

a aprendizagem de plataformas ou portais de aprendizagem. As plataformas oferecem 

acesso a materiais on-line, aconselhamento e apoio. As palestras tradicionais não estão 

mais disponíveis, e comunicação depende completamente Internet connectionsthe 

modelo suplementar, o modelo de substituição eo modelo empório. 

Os benefícios do Blended Learning 

 aprendizagem centrada no aluno 

Incorporando aprendizagem online na sala de aula tradicional tem o potencial para direcionar 
fundo original do aluno, necessidades e interesses, bem como para se concentrar em resultados 
relevantes e significativas para cada aluno individual. Os alunos tornam-se responsáveis pela sua 
própria aprendizagem e ter mais opções de colaboração sob a orientação de seu professor. 
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 aprendizagem personalizada 

oportunidades de aprendizagem on-line permitem flexibilidade na interação aluno-professor - os 
alunos podem aprender em seu próprio ritmo e receber feedback individual sobre o seu 
desempenho. Eles podem escolher conteúdos de aprendizagem adaptados ao seu nível, estilo de 
aprendizagem e interesses. Isto torna o aprendizado mais envolvente e produtiva. 

 Flexibilidade 

aprendizagem on-line permite o acesso a uma gama muito maior de especialistas e conteúdo de 
aprendizagem. Ele cria o potencial para um maior nível de envolvimento dos pais sem a 
necessidade de estar presente no ambiente físico do ambiente educacional. É também uma 
oportunidade para promover a interação entre ambientes educacionais de diferentes locais e 
serve como um meio para conduzir iniciativas e atividades conjuntas. Além disso, a aprendizagem 
on-line fornece mais opções de consulta ou catch-up para as crianças que estão ausentes 
frequentemente ou por longos períodos de tempo. 

 Eficiência 

Misturando aprendizagem tradicional e on-line tem o potencial de melhorar a produtividade e 
reduzir os custos gerais, como fazer cópias em papel, transporte, etc. Esta redução de custos 
poderiam ser usados, por exemplo, na formação de professores e qualificação, o que levaria a 
uma melhor qualidade e eficácia. 

 Criatividade 

aprendizagem online pode estimular a criatividade nos alunos, proporcionando-lhes opções para 
experimentar, colaborar com colegas para resolver um problema, temas de pesquisa, e 
desenvolver os seus próprios projectos. Ele também inspira professores de inovar e desenvolver 
novas ferramentas de aprendizagem e soluções que melhoram a interação aluno-professor e 
oportunidades de aprendizagem. 

As vantagens da BL são dependentes da qualidade dos programas que estão sendo 
implementados. Alguns indicadores de excelentes programas dependentes são: 

 

 

 demonstrando um interesse na aprendizagem,  
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1.2 Blended learning e o Projeto Correct IT! 
 
Blended learning no projeto do CORRECT IT! é o conceito que inclui processo ensino 
aprendizagem enquadramento que incorpora tanto face a face de ensino e ensino apoiada por 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). blended learning incorpora instrução direta, 
instrução indireta, ensino colaborativo, assistida por computador aprendizagem individualizada. 
 

unidades de 

Resultados de 

aprendizagem 

Cara a 

cara 

horas 

horas de 

estudo on-

line 

horas de 

auto-

estudo 

horas de 

avaliação 

Total de horas 

de 

aprendizagem 

ECVET 

créditos 

Causas de riscos de 

obesidade e de saúde 

4 10 9 2 25 1 

Educação alimentar 4 10 9 2 25 1 

As estratégias de 

prevenção 

4 10 9 2 25 1 

Atividade física 4 10 9 2 25 1 

Estilo de vida e saúde 

mental 

4 10 9 2 25 1 

mudança de atitude e 

influência da mídia 

4 10 9 2 25 1 

Correct IT  

Currículo de 

treinamento 

      24                      60      54         12         150       6 

 
O curso inclui duas atividades tradicionais e Blended Learning, incluindo apresentações de estilo 
de conferências, cara a cara, grupo e por liderada tutoriais, bem como auto-aprendizagem. Ensino 
incluir a discussão baseada em casos onde os alunos serão incentivados a utilizar as experiências 
baseadas no trabalho e considerar a perspectiva do paciente / 'cliente'. 
 
M
F
a
c
e
 

Os materiais de aprendizagem para face to face (cara a cara) `` Prevenção da obesidade e estilo 
de vida saudável skills``treino no curso. Os materiais estão organizados em seis módulos, o 
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mesmo que para os materiais on-line. Cada um dos módulo foi desenvolvido por um dos parceiros 
do projecto e compartilhada de uma doutrina comum plataforma. Causas de riscos de obesidade 
e de saúde (por OAMGMAMR Iasi, Roménia), Educação Nutricional (pela Universidade de Foggia, 
Itália), as estratégias de prevenção, (por KAI, Lituânia), Atividade Física (por IP Portalegre, 
Portugal), estilo de vida e saúde mental (por Triskelion, Noruega) e mudança de atitude e 
influência da mídia (por Asociatia Everest, Roménia). 
 
 
 
Materiais de TIC 
 
O curso on-line `` Prevenção da obesidade e skills`` estilo de vida saudável é avalaible na 
plataforma https://correct-itcourse.eu em Inglês, Romeno, Italiano, Lituânia, português, línguas 
norueguesas. Aqui podemos encontrardiversos materiais TIC para o curso de formação de 
blended learning on-line, a prevenção da obesidade e as habilidades de vida saudáveis.  
Estas ferramentas foram construídas por equipa do Correct IT! e estão disponíveis para a 
educação para todos, promover a inclusão social e combate à discriminação. 
 

Tentamos usar blended learning, a fim de ajudar os alunos a aprender mais facilmente, ajudando-

os a tornar-se interessado nas atividades e conhecimentos ambos.  

Os módulos estão disponíveis num formato ágil é perfeito tanto para acesso móvel e 

computador.  

 

 

estratégias de aprendizagem misturados utilizados em corrigi-lo são: 

 

 Reflexão é usada para encorajar os alunos a refletir sobre sua aprendizagem sobre a 

prevenção da obesidade e promover a aprendizagem eficaz. Professor incentivar os 

alunos a partilhar a sua compreensão do conteúdo, discutir com seus pares e, em seguida, 

escrever um pequeno parágrafo que resume a sua aprendizagem. Também podem 

partilhar os seus pensamentos com a classe. 

 Estudo de caso é usado para discutir as suas opiniões em pares ou em grupos, e 

compartilhá-lo com a classe como uma apresentação que é visualmente apresentado 

sobre o tema obesidade. Os participantes compartilham suas opiniões colando cartas na 

parede e apresentá-los aos seus pares. 
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 Mapeamento história é usada parapreparar uma representação visual de uma história 

relacionada com os conceitos de obesidade. Eles trabalham em grupos, a fim de criar o 

cenário, personagens e terminando que melhor se relaciona com situações da vida real. 

 Mind Mapping é usado para criar um mapa mental em sala de aula sobre o tema 

obesidade, e é usado como como ESTRATÉGIA para ajudar a estruturar o seu pensamento 

através da organização de palavras-chave 

 interação do aluno com o conteúdo do curso - modo tradicional de ensino proporciona 

aos participantes tempo para interagir diretamente com o conteúdo do curso através de 

material de impressão de currículo e cara a cara materiais, 

 Grupo de discussão e troca de ideias -Fornece interação entre os participantes com os 

professores e dar aos alunos se submetem a discussões com seus colegas de classe sobre 

os diferentes aspectos do curso e trocar idéias.  

 Visualizando palestras de especialistas no YouTube - o blended learning fornece 

estudante para ganhar vantagem dos peritos do conteúdo do curso obesidade como eles 

podem facilmente ver as diferentes palestras de renomados especialistas de cuidados de 

saúde disponíveis em você tubos.  

 Simulação é usado para prevenir o ganho de peso um terá lugar em um ginásio / sala de 

aula. Os alunos irão apresentar a importância da atividade física para manter / perder 

peso e reduzir o risco de várias doenças. 

 Entrevista motivacional- é usado para aprender sobre os princípios e habilidades exigidas 
de entrevista motivacional. 
 

 Alimentação e Atividade Journal- é usado para inserir informações sobre seus dieta e 
exercício comportamentos diários. 
 

 avaliação on-line representam um feedback imediato e um fator-chave na aprendizagem 

porque motiva o aluno e é baseado em princípios de prontidão.  

 
 
Aspectos inovadores: 
 
 
Enfrentar o desafio do acesso universal de saúde, plataforma on-line tem o potencial de atingir 
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um grande número de habitantes, ser amplamente acessível e livre. 
 
Os learning oferecer aos professores e estudantes uma maneira simples de colaborar em projetos 
e cursos. Para os estudantes, a plataforma oferece uma variedade de oportunidades de 
colaboração, através, vídeo, mensagens e discussões. 
 
O uso da tecnologia na educação física melhorar o desempenho dos alunos, tornando as aulas 
mais atraentes, solicitando um interesse para os alunos aprenderem, e aumentar o 
seu entusiasmo e melhorar a qualidade da aula.  
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Capítulo 2. ABORDAGENS POSITIVAS em ensinar a prevenção da obesidade 

Palavras-chave: prevenção da obesidade, abordagem positiva, metodologia, pedagogia, 

educação 

 

 

2.1. Passos para o estabelecimento de um ambiente de aprendizagem positiva para 

as crianças 
 

, ambientes positivos de aprendizagem produtivas são a chave para o sucesso acadêmico, 

emocional e social dos alunos na escola. Infelizmente, ambientes de aprendizagem positivos não 

acontecem por conta própria, eles devem ser criados. Há muitos componentes que entram em 

fazer um ambiente positivo de aprendizagem para os alunos. 

 

Criando um ambiente de sala de aula onde todos os alunos sintam bem-vindos, valorizada e 

cuidada é o que todo professor quer ter, eo que cada pai espera e sonha que seu filho tem: um 

lugar que encoraja interações sociais positivas que suportam as habilidades de desenvolvimento 

da criança. Também queremos usarestratégias de ensinopara criar um lugar onde todos os 

estudantes se sintam seguros, inspirado e educado. Infelizmente, para muitas salas de aula, a 

estruturação de um ambiente de sala de aula positiva significa que os alunos mostram-se à escola 

ansiosos para trabalhar, em seguida, ir para casa pronto para fazer ainda mais trabalho de casa. 

 

Muitos professores estão tão ocupados tentando se certificar de que todos os seus alunos passam 

nos testes que se esquecem que a criação de uma atmosfera positiva é muito mais do que apenas 

passar um teste. Ele está usandoestratégias de ensinoter certeza de que não apenas as 

necessidades acadêmicas dos alunos são atendidos, mas os sociais e emocionais são bem. Ao 

implementar algumasestratégias de ensinovocê pode garantir que você está criando uma 

atmosfera positiva de sala de aula que suporta a criança academicamente, socialmente e 

http://www.teachhub.com/teaching-strategies-essentials-giving-feedback
http://www.teachhub.com/teaching-strategies-5-exciting-ways-use-pinterest
http://www.teachhub.com/teaching-strategies-power-appreciation
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emocionalmente. 

 

Criar um código de conduta em sala de aula 
Uma sala de aula positivo e produtivo requer um entendimento comum de comportamentos 

positivos e negativos. Muitas vezes os professores simplesmente assumir que seus alunos já sabe 

disso, mas, infelizmente, muitos estudantes não. Este é onde a educação personagem entra em 

jogo. 

Para estabelecer esse entendimento, os professores pedir aos alunos para identificar as maneiras 

que eles gostam de ser tratados. Esta discussão provoca listas de comportamentos que são 

respeitoso, justo, bondoso e compreensivo. Juntos, professor e alunos concluem que tratar os 

outros da maneira que você quer ser tratado é o melhor código de conduta, e eles concordam 

que este código vai ditar os comportamentos que são apropriados para a sua sala de aula. Em 

seguida, todos os alunos são obrigados a assinar a lista. Este código irá ajudar a garantir que você 

terá uma comunidade em sala de aula positivo. 

Ensinar ou reforçar as acções positivas 
Precisamos ensinar os alunos comportamentos positivos de uma forma completa, consistente, 

sistemática; não podemos assumir que os alunos apenas os conhecem . Reconhecer todas e 

quaisquer ações positivas que você vê em sua sala de aula. Você pode fazer isso com algo tão 

simples como a sua palavra falada, ou você pode usar uma recompensa tangível, como um sinal, 

adesivos, etc 

Um currículo Positive Action poderia cobrir os seguintes conceitos. 

 A importância de fazer ações positivas para se sentir bem sobre si mesmo. 

 As acções positivas para um corpo saudável (tais como nutrição, exercício e sono). 

 As acções positivas para o intelecto (tais como pensar, tomada de decisão e 

habilidades de resolução de problemas). 

 ações positivas para a auto-gestão (tais como tempo de gestão, energia, emoções 

e outros recursos pessoais). 

 As acções positivas para conviver com os outros (como tratar os outros de forma 

justa, gentilmente, e respeitosamente). 

 As acções positivas para ser honesto com você mesmo e outros (como assumir a 

responsabilidade, admitir erros, e não culpar os outros). 

 ações positivas para melhorar a si mesmo continuamente (como estabelecer e 

alcançar metas). 



 

 

05 CORRECT IT! -Metodologia para formadores de EFP na prevenção da obesidade e habilidades de vida saudáveis 

formadores em prevenção da obesidade e habilidades 

de vida saudáveis 
 

P á g i n a   

 

 
As pessoas precisam se sentir bem sobre si mesmos. Os professores podem ajudar os alunos a 

compreender que as pessoas são susceptíveis de se sentir bem sobre si mesmos quando eles se 

envolvem em ações positivas. A idéia, explica um processo de três etapas para a escolha de ações 

positivas: Em primeiro lugar, temos um pensamento; Em segundo lugar, agir de forma coerente 

com o pensamento; terceiro, experimentamos um sentimento sobre nós mesmos com base na 

ação. Esse sentimento leva a outro pensamento, e o ciclo começa novamente. Com a prática, os 

alunos aprendem que, se eles têm um pensamento negativo, eles podem alterá-lo para um 

positivo que levará a uma ação positiva e um sentimento positivo sobre si mesmo, um poderoso 

motivador intrínseco. 

Com reforço repetido pelo professor, esta explicação simples ajuda os alunos a compreender e 

melhorar o seu comportamento em qualquer situação. 

 

a
o
s
 
 

Descubra o que os talentos dos seus alunos, interesses e estilos de aprendizagem são. Em 

seguida, oferecer-lhes alguma dizer sobre o que eles gostariam de aprender, e como eles 

gostariam de aprender. Ao ajustar seus métodos de ensino para incorporar desejos e 

necessidades dos seus alunos, você está dando-lhes algum controle. E, todo mundo sabe como 

se sente quando você está no controle. Ao permitir que os alunos têm uma palavra a dizer, você 

está, portanto, aumentando o seu sentimento de posse na sala de aula. Isso ajudará a construir 

um senso de comunidade dentro de sua sala de aula. 

 

 
Talvez a estratégia mais importante, mas muitas vezes o mais difícil de realizar, é ser positivo a 

partir de salas de aula para playgrounds, durante a escola e depois. Há sempre uma forma positiva 

para responder a uma situação. Uma atitude positiva é o agente de mudança que irá criar salas 

de aula positivos e escolas que produzem estudantes felizes e bem-sucedidos.Ensinar os alunos 

a se comunicar e interagir uns com os outros de uma maneira positiva também é fundamental 

para fomentar um ambiente positivo de aprendizagem na sala de aula. A positividade é um dos 

mais poderosos agentes de mudança para estabelecer e manter um ambiente positivo de 

aprendizagem na escola e na sala de aula. 

 

2.2. Estratégias e dicas de professores experientes 
 
Relacionamentos primeira, segunda escola. Não pedir logo no primeiro dia de escola trabalhos . 

Quebrar o gelo e ajudar a obter os alunos para fora da sua zona de conforto no início, jogando 
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alguns jogos interativos e segurando alguns exercícios de construção de equipe. Isso ajuda os 

alunos a conhecer uns aos outros em um nível pessoal, e experimentar o lado "humano" de seu 

professor. Que cada aluno sabe que a parte mais importante da sua educação é deles. Mostrar 

aos alunos que eles são valorizados por sua contribuição. Haverá tempo de sobra para se dedicar 

aos estudos amanhã. 

 

 

 Compartilhar algumas histórias do verão. Antes de fazer a transição para o ano escolar que 

os alunos compartilham algumas das coisas divertidas que eles ou suas famílias fizeram 

durante o verão. Além disso, ter um momento para compartilhar com seus alunos o que você 

fez durante o verão. Isso ajuda os alunos a conhecer uns aos outros e seu professor, e ajuda 

a construir relacionamento com seus alunos. Ou simplesmente compartilhar algumas 

histórias de algo sobre um tema que todos presumivelmente poderia achar interessante. 

 

 Conheça cada aluno. No início do novo ano, ou prazo, pedir aos pais para escrever um "em 

um milhão de palavras ou menos" carta descrevendo seu filho. Depois de ter recebido cartas 

de todos os pais, levar algum tempo para ler cada letra e aprender sobre o caráter único, 

desejos, necessidades e talentos de cada criança. Lendo essas cartas pelo menos uma vez, se 

não regularmente, ajudará você a ver cada criança em uma luz diferente. 

 

 

 Duração. Lembre-se que as crianças não têm a mesma capacidade como adultos para 

suportar aulas teóricas longas. Eles são feitos para ser ativo. Portanto, verifique se as suas 

lições não são muito teórico, mas envolve as crianças de uma forma activa e interessante. 10 

minutos sobre uma única questão, em seguida, mudar o ângulo de seu ensino. Você pode 

terminar com breves dramatizações, idéias interativas ou curtas-metragens ou trabalhos de 

grupo. 

 

2.3. abordagens baseadas em evidências 
 
Além das estratégias e abordagens no início, existem abordagens baseadas poucas evidências 

para ensino e aprendizagem que não podemos fugir se quisermos resultados para nossos filhos 

quando ensinamos a prevenção da obesidade.  

 

O meta estudo de John Hattie chamado Visible Learning (2009) é um marco da pesquisa 

educacional. O Times Educational Supplement chamou de 'Santo Graal do ensino'. pesquisa de 
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mais de 800 meta-análise e 82 milhões de respondentes de Hattie, dá uma resposta baseada em 

evidências para a pergunta 'O que funciona melhor para conquistar os alunos'? O livro de Hattie 

é concebido como uma meta-meta-estudo que recolhe, compara e analisa os resultados de 

muitos estudos anteriores em educação. Hattie se concentra em escolas no mundo de fala Inglês, 

mas a maioria dos aspectos da história subjacente deve ser transferível para outros países e 

sistemas de ensino também. 

 

Hattie usa a medida estatísticatamanho do efeitopara comparar o impacto de muitas influências 

no desempenho dos alunos, por exemplo, estratégias de tamanho de classe, feriados, feedback e 

aprendizagem. 

round-up de influências centrais de Hattie para obter melhores resultados de aprendizagem tem 

muitas implicações do que é bom ensino e como se tornar uma escola de sucesso: Primeiro, os 

professores são o aspecto central da aprendizagem bem sucedida nas escolas. Em segundo lugar, 

os resultados de Hattie sugerem que a reforma da escola deve se concentrar no que está 

acontecendo na sala de aula e não em reformas estruturais. 

 

Aqui estão algumas das abordagens essenciais que os professores precisam ter em mente: 

 
É crucial que você é claro sobre o que você quer que seus alunos aprendam durante cada lição. 

O efeito que tal clareza tem sobre os resultados dos alunos é 32% maior2que o efeito de manter 

altas expectativas para todos os alunos (e segurando grandes expectativas tem um efeito 

considerável). Se você não pode rapidamente e facilmente indicar o que você quer que seus 

alunos a conhecer e ser capaz de fazer no final de um determinado lição, o objetivo de sua aula 

será incerto. As metas de aula irão ajudá-lo (e seus alunos) para focar todos os outros aspectos 

de sua lição sobre o que mais importa. 

 

 
Você deve normalmente iniciar suas aulas com o tipo “mostra e diz” . Simplificando, dizendo 

envolve compartilhamento de informações ou conhecimento com os seus alunos, enquanto 

mostrando envolve modelagem de como fazer algo. Uma vez que você é claro sobre o que você 

quer que seus alunos a conhecer e ser capaz de fazer até o final da aula, você precisa contar-lhes 

o que eles precisam saber e mostrar-lhes como fazer as tarefas que você deseja que eles sejam 

capazes de fazer. Você não' quer gastar toda a sua lição de ter as crianças a ouvir-te, de modo a 

concentrar o seu show e dizer no que mais importa. Para fazer isso, ter um outro olhar para o seu 

objetivo lição. 

 

http://www.evidencebasedteaching.org.au/evidence-based-teaching-strategies/#footnote_1_752
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A pesquisa sugere que os professores costumam passar uma grande quantidade de tempo de 

ensino a fazer perguntas. No entanto, alguns professores usam perguntas para verificar o 

entendimento dentro de uma lição. No entanto, você deve sempre verificar o entendimento antes 

de passar para a próxima parte de sua lição. Técnicas como a amostragem ao acaso, aluno a 

responder-boards e dizer-a-amigo ajudá-lo a verificar o entendimento antes de avançar a partir 

do show e contam parte da sua lição enquanto você pode usar outras técnicas de interrogatório 

em diferentes estágios de sua lição. 

 

 
Feedback é o café da manhã dos campeões, E é o pequeno-almoço servido por professores 

extraordinários em todo o mundo. Simplificando, dar feedback envolve deixar os seus alunos 

sabem como eles têm realizado em uma tarefa particular junto com maneiras que eles podem 

melhorar. Ao contrário de louvor, que incide sobre o aluno, em vez da tarefa, o feedback fornece 

seus alunos uma compreensão tangível de que eles fizeram bem, de onde eles estão, e de como 

eles podem melhorar. Na visão de John Hattie5, Quaisquer professores que seriamente quer 

impulsionar os resultados de seus filhos deveriacomeçar por dar-lhes dollops e dollops de 

realimentação. 

 

 

2.4. Exemplos de currículos CORRECT-IT 

 
As Crianças vão enfrentar novas experiências o tempo todo. Fazer alterações, como tentar algo novo 

ou começando com hábitos saudáveis, Pode testar até mesmo os adultos mais experientes. Assim 

como você ensinar as crianças a motivar-se em face de um desafio? 

 

http://www.evidencebasedteaching.org.au/evidence-based-teaching-strategies/#footnote_4_752
https://www.webmd.com/fitness-exercise/remember-healthy-habits
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É aí que o poder de auto-talk positivo vem dentro. Se você está tentando obter para o  seu filho para 

tentar um novo desporto para que eles possam ser mais ativo fisicamente ou lembrá-los que eles 

possam fazer escolhas alimentares saudáveis, positiva auto-fala pode dar crianças a motivação que 

eles precisam para ter sucesso. 

Quando ensinamos as crianças sobre, por exemplo, o tópico “POSITIVO auto-fala” do capítulo 5 
do currículo CORRECT IT existem alguns elementos para começar na sala de aula: 
Pergunte às crianças “como você se sente sobre si mesmo”? ou “Você está feliz consigo mesmo”? 
 

 Ensine a criança a reconhecer o diálogo interno negativo. Atentem para quando você 

ouve o filho dizer coisas sobre si mesmo que são negativas, coisas que começam com “eu 

não posso”, “eu nunca” ou “Eu sempre”. Fale com ele sobre como ele se sente quando 

ouve-se dizer que ele não pode ou não ser capaz de fazer alguma coisa. Apontar como 

isso pode realmente parar a criança de fazer o seu melhor, pois tira a sua confiança. 

 

 Ajudar a criança a mudar as coisas. Então, se a criança está com medo que ela não será 

capaz de falar na frente de sua classe, por exemplo, perguntar por que ela se sente assim. 

Talvez ela se sente como ela não está preparado o suficiente. Tranquilizá-la que você 

acredita que ela pode fazê-lo. E, em seguida, ajudá-la a praticar um pouco mais. Peça-lhe 

para pensar em algumas coisas positivas sobre si mesma que ela pode dizer quando está 

nervoso ou chateado, como “Eu pratiquei isso. Eu farei o meu melhor.” 

 

 Dar à criança frases positivas para dizer. Às vezes isso ajuda a ter uma frase positiva para 

usar quando a criança está se sentindo nervoso ou com medo ou está duvidando de si 

mesmo. Por exemplo, ensinar-lhe a frase “Eu sou, eu posso, eu vou”. Você e a criança 

poderia vir acima com sua própria frase ou algo que tem um significado especial para a 

família. Em seguida, ajudar a criança a se lembrar que, quando ele começa a dizer coisas 

negativas para si mesmo, ele deve parar, respirar e pensar em sua frase especial. 

 

 Modelo positiva auto-fala. Assim como com a modelagem de boa auto-estima, é 

importante deixar a criança ouvi-lo falar de forma positiva para si mesmo. Portanto, tente 

evitar a auto-afirmações negativas e usando frases como “eu não posso”, “eu nunca” e 
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“sempre”. Em vez disso, o modelo das coisas que você gostaria que o filho a dizer para si 

mesma, como “Eu sei que hoje foi difícil, mas eu posso tentar de novo amanhã” ou “Eu 

acredito que posso ser o meu melhor”. Positiva auto-fala pode ajudá-lo também. 

 

 

 

3. Exemplos de lições cara a cara 
 

Relacionamentos saudáveis são algo que todos os pais querem para a sua juventude. Na escola, 

eles ensiná-los a ser um bom amigo e como jogar bem com os outros, eles ensiná-los sobre os 

bullies, mais tarde, sobre a puberdade e “a conversa” sobre sexo e saudáveis relacionamentos 

românticos quando envelhecem 

 

Como é que vamos começar a ensinar os jovens sobre relacionamentos saudáveis? 

 

1. Definir, modelo e dar exemplos do que um relacionamento saudável . Existem várias maneiras 

de discutir isso, mas enfatizando que todos os bons relacionamentos devem ter confiança, 

honestidade, respeito, comunicação e compreensão é uma boa maneira de começar. Um 

relacionamento saudável permitirá que ambas as partes para ter outros amigos, desenvolver 

interesses pessoais, e permanecem indivíduos sendo um casal. Definindo cada um desses 

elementos e mostrando-lhes exemplos de como eles se parecem é importante. 

2. Explicar o que é uma relação doentia .Há muitos fatores que fazem uma relação doentia ou 
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abusivo. De acordo combreakthecycle.org, Uma relação doentia é definido como “um 

desequilíbrio em que um parceiro tenta exercer controle e poder sobre o outro através de 

ameaças, abuso emocional e abuso físico. Na sua forma mais extrema, uma relação doentia pode 

incluir xingamentos e insultos, retenção de dinheiro ou outros recursos, ameaças para isolar uma 

pessoa de amigos e familiares, coerção atos violentos, perseguição e danos físicos significativos 

“. 

3. Discutir abuso digital. A tecnologia é uma parte tão grande da vida de jovens nos dias de hoje. 

comunicação constante e instantâneas via mídias sociais e mensagens de texto abre a porta 

amplamente para muitos comportamentos não saudáveis, incluindo abuso digital. abuso Digital 

ocorre quando uma pessoa usa a tecnologia, como smartphones e computadores, para assediar 

outra pessoa geralmente através de mensagens de texto ou de mídia social. abuso Digital podem 

incluir: 

 chamadas ou textos indesejados constantes 

 Assédio / cyberbullying em mídias sociais 

 Sexting - Pressão para enviar fotos nuas ou privadas ou conteúdo 

 Usando a mídia social, textos, chamadas para monitorar o paradeiro, enviar 

insultos, ou controle  

 Pressionar o seu parceiro para as suas senhas para sites de mídia social e e-

mail 

4. Ajudá-los a definir os limites. limites pessoais são algo cada adolescente precisa estabelecer. 

Limites proteger contra abuso sexual e físico em um relacionamento. Eles também permitem que 

cada pessoa no relacionamento entender os valores do outro eo que é bom e não está bem. 

Trabalhar com o seu filho a identificar e articular seus valores pessoais e limites. Revisitar os 

valores da família e como isso se traduz em relacionamentos românticos. Embora seja importante 

para os adolescentes para entender seus próprios limites, também é importante compreender 

que o seu parceiro tem limites que precisam ser respeitados. 

 

https://www.breakthecycle.org/back2school-adults
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4. Procure sinais de uma relação doentia e conversar. relacionamentos saudáveis são todos 
sobre a falta de respeito mútuo, não respeitar os limites de um parceiro, e uma 
desigualdade de poder e controle. Se você sente que seu filho está gastando muito tempo 
com seu / sua parceiro e não tanto tempo com a família, outros amigos, ou passatempos, 
então isso é um sinal de alerta. Se você tiver algum destes sinais de alerta, é hora de falar 
com seu filho adolescente. Oferecer estratégias para sair da relação rápido e seguro. 
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Capítulo 3. MÉTODOS FORMAIS & NÃO INFORMAIS no ensino Prevenção da 

obesidade 

 
Palavras-chave: aprendizagem formal, aprendizagem não formal, aprendizagem informal, 

Aprendizagem Experiencial 

 

“Diga-me, e eu vou esquecer. Mostre-me, e eu posso me 

lembrar. Envolva-me, e eu vou entender“. Confúcio 

 
d
e
 
 

 
A formação VET do tipo blended-learning usada na prevenção da obesidade e as 

habilidades de vida saudáveis é baseada em aprendizagem não formal. 

Enfermeiros, professores e assistentes sociais estão constantemente aprendendo em 

todos os lugares e em todos os momentos. Nem um único dia passa que não levam a habilidades 

adicionais, conhecimentos e / ou competências para todos os indivíduos. Para pessoas de fora da 

formação inicial e de formação, adultos em particular, é muito provável que esta aprendizagem, 

a ter lugar em casa, no local de trabalho ou em outro lugar, é muito mais importante, relevante e 

significativo do que o tipo de aprendizagem que ocorre em contextos formais. 

Para trabalhar em direção a uma concepção mais ampla da educação, é essencial ter uma 

compreensão clara dos três tipos principais de aprendizagem - formal, não formal e informal de 

aprendizagem (UNESCO de 2006, página 39):  
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Aprendizagem formal constitui em tempo integral aprendizagem contínua e intencional 

para enfermeiros, professores e assistentes sociaisque ocorre dentro de um contexto organizado 

e estruturado (escolas técnicas, shools EFP e universidades). Pode levar a um reconhecimento 

formal (diploma, certificado). 

Aprendizagem Informal (NFL) engloba a aprendizagem incorporado em atividades de 

educação planeado, organizado e sustentados que são instituições de educação formal fora. Ele 

fornece oportunidades de aprendizagem alternativas para as pessoas de todas as idades que não 

têm acesso à educação formal ou precisam de habilidades para a vida e conhecimentos 

específicos para superar obstáculos diferentes. A aprendizagem não formal é intencional do 

ponto de vista do aluno. 

A aprendizagem informal é um processo pelo qual enfermeiros, professores e assistentes 

sociaisadquire valores, habilidades e conhecimento de experiências diárias e atividades e as 

influências e recursos educativos em seu ambiente - da família e dos vizinhos, de trabalho e 

diversão, lazer, biblioteca, meios de comunicação, entre outros. É contínuo e incidental para cada 

indivíduo, fora da situação organizado de educação formal ou não-formal. 

 

métodos de aprendizagem 

Aprendizagem formal Aprendizagem não formal Aprendizagem informal 

Fornecido por uma instituição 
de ensino 

Não fornecido por um 
educador tradicional. 
institucional 

Não fornecido por uma 
instituição educacional 

Ela está estruturada (em 
termos de objectivos de 
aprendizagem, apoio e 
tempo) 

Ela é estruturada  não estruturados 

Intencional (da perspectiva 
aluno) 

Intencional Não-intencional 

Leva a reconhecidas 
certificações / qualificações 

não leva a reconhecidas 
certificações / qualificações  

não leva a reconhecidas 
certificações / qualificações 

 

Fonte: As sinergias entre a educação formal e não-formal. Uma visão geral das boas práticas. UNESCO de 2006. 
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A característica definidora da educação não formal é que ele é um complemento, alternativa 

e / ou um complemento à educação formal dentro do processo da aprendizagem ao longo da vida 

dos indivíduos. Ele é fornecido para garantir o direito de acesso à educação para todos. Ela serve 

para pessoas de todas as idades, mas não se aplica necessariamente um caminho-estrutura 

contínua; pode ser de curta duração e / ou de baixa intensidade, e é tipicamente proporcionada 

sob a forma de pequenos cursos, oficinas ou seminários.  

A formação em prevenção da obesidade e as habilidades de vida saudáveis do tipo VET em 

blended-learning principalmente leva a qualificações que não são reconhecidos como 

qualificação formal por parte das autoridades educacionais nacionais competentes nem a 

nenhuma qualificação em todos.  

 

Figura 2.estrutura de aprendizagem no local de trabalho 

Fonte: https://academy.capgemini.nl/en/topic/what-workplace-learning  

 

Sabemos agora que 70% da aprendizagem no local de trabalho acontece no trabalho, 20% 

vem através de nossos colegas e gerente e apenas 10% vem da sala de aula, mas como podemos 

fazer todo o trabalho 100% juntos como um todo integrado? VET blended-learning formação em 

prevenção da obesidade e as habilidades de vida saudáveis vai ajudar enfermeiros, professores e 

assistentes sociais desenvolver um conjunto de habilidades flexíveis para que possam navegar 

com sucesso ambiente de informação sob demanda de hoje. 

 

https://academy.capgemini.nl/en/topic/what-workplace-learning
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Em outras palavras, nós oferecemos novas formas de aprendizagem para novas formas de 

trabalhar. O que é necessário é que as pessoas com a capacidade de procurar e encontrar 

respostas, pensar criticamente sobre a informação, criar novos caminhos, analisar problemas 

complexos, tomar decisões com base na informação disponível, e colaborar com as pessoas certas 

para fazer as coisas. 

 

3.2 Ensino Não Formal de ensino e aprendizagem de métodos, utilizados em 
Correct IT! curso de ensino e formação 
 

A paleta de métodos de ensino e de aprendizagem não formal deriva bastante 

diretamente das características essenciais da educação não-formal. Estesmétodos permitem 

enfermeiros, professores e assistentes sociais para melhorar a saúde de seus pares e aumentar o 

seu bem-estar. 

ensino e aprendizagem de métodos não-formais, usados em Correct IT! curso de 

formação, podemos classificar em 4 as categorias do: 

1. métodos de comunicação baseados: quebra-gelos, warm-ups 

2. métodos baseados em atividade: dramatizações, estudos de caso, jogos, teatro em 

aberto, trabalho de campo. 

3. métodos socialmente focados: formação de equipes, painéis de discussão, discussões em 

pequenos grupos 

4. auto métodos dirigidos: Análise de filmes, reflexão 

Abaixo, você pode encontrar explicação e instruções destes métodos.  

Quebra-gelos: trabalhos ativos curtas com uma duração de +/- 5 minutos, permitindo-lhe 

animar, para aliviar o stress, aumentar a concentração, e fácil, simples de implementar, 

normalmente não requerem treinamento e materiais especiais; pode ser alto e caótico. 

Importante: não deve ser repetido dentro do mesmo evento.  
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Aquecimento: A warm-up é como um quebra-gelo em que ele relaxa e energiza os 

participantes, mas ele é usado depois de todos se conhecem, geralmente no início de uma sessão 

de treino da manhã ou da tarde. 

análise do filme: Esta actividade de aprendizagem permite aos alunos ser um espectador 

crítico e examinar um filme. O objectivo final da atividade é ajudar os alunos a gerar mais ideias 

e respostas críticas da visão. Visualizando filme na dá representação visual para toughts 

abstratos. Ele ajuda os alunos ganham conhecimento profundo, desenvolve interpretação crítica, 

e os alunos ativamente envolvidos no processo de formação. Antes de decidir usar o vídeo para 

fins de ensino, é vital para assistir todo o material para ser mostrado para estagiários de antemão, 

apenas no caso de haver qualquer conteúdo desnecessário ou inadequado. Também pode ser 

útil para olhar através de planos de aula de outras instituições para idéias sobre como vídeo foi 

utilizada de forma eficaz para ilustrar temas específicos. Se um vídeo foi escolhido para 

demonstrar um tópico específico, não é fazê-lo de forma sucinta e eficaz? 

Um plano de aula que envolve material de vídeo pode ser pensado em termos de três 

fases distintas:  

- Pré-visualização Antes de visualizar é importante para preparar os estudantes para o 

que eles estão prestes a ver e introduzir o tema amplo. exercícios de pré-visualização, como 

mapas mentais podem ajudar a focar a atenção. 

- Visualizando. os alunos podem ser dadas tarefas simples para levar a cabo enquanto 

assiste a um vídeo que irá ajudá-los a se envolver com o conteúdo de vídeos. 

- Post-visualização Muitos tipos diferentes de atividade pode seguir no de assistir a um 

vídeo. Conteúdo pode ser usado para começar uma discussão, relatórios individuais pode ser 

escrito a partir de diferentes perspectivas ou estudantes poderiam dramatizar mais cenários. 

Consolidação de equipa: tarefas, que ajudam a criar um grupo de equipe - um grupo 

coeso, com metas comuns, valores e história; criar um sentimento de coesão, esclarecer os 

papéis, ajudam a entender o impacto do comportamento humano na equipe; dar experiência 

direta de interação, desenvolver a confiança, eles permitem o contato físico. Importante: levar 

em conta a vontade, grupo ativo e, dependendo este modelo a complexidade da tarefa de evitar 

http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jm0042e/7.2.html
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choque psicológico. É importante que o trabalho era factível. 

jogos: um tipo diferente de desafio com um elemento competitivo; permitir a prestar 

atenção a qualquer assunto / tema, para conhecer uns aos outros, desenvolver a cooperação; 

geralmente levam um pouco de tempo, facilmente se adaptar às necessidades de um nível 

elevado. Importante: para apoiar a implementação das regras e garantir a segurança do jogo. 

Encenação: formulação de situações da vida real; demonstra decisões práticas em 

situações próximas à vida real; os participantes agir e reagir ao que está acontecendo por conta 

própria, sem papéis definidos; trabalho têm um alto grau de realismo e dar feedback imediato; 

exigem uma preparação e tempo de cuidado. Você pode usar papel desempenha a deixar os 

participantes a praticar novos comportamentos que aprenderam, para experimentar novas 

perspectivas, ou para chegar a soluções para um problema comum. Você pode fazer até um papel 

jogar ou deixar que os participantes criam uma dramatização da sua própria. Importante: para 

conduzir o interrogatório após a simulação. 

Psico-drama- Um drama problema em aberto é como um papel desempenham na medida 

em que ilustra um problema ou conflito familiar para os participantes, mas é deixado sem solução 

para estimular a discussão e pensamento crítico. Ele pode ser criado pelo facilitador ou por um 

grupo, e, como a dramatização, pode ser atuado pelos participantes sozinho ou facilitador e os 

participantes juntos. Pode ser escrito em detalhes ou simplesmente discutido em linhas gerais, 

praticado e revisto pelos participantes, que podem ter habilidades de alfabetização limitadas. 

Um estudo de caso:a busca de soluções para situações com base na história de vida (com 

detalhes para entender a análise do problema e encontrar soluções); desenvolver o pensamento 

crítico, habilidades analíticas, aprender a distinguir entre fatos e suposições; tem um monte de 

tempo, requer contexto, considere o caso da vida real e objecto de estudo. 

manifestações - Uma demonstração é um desempenho estruturado de uma atividade a 

fim de mostrar, em vez de simplesmente dizer a uma audiência como é feito. Uma demonstração 

traz à vida algumas informações que você tem apresentado em uma explicação ou discussão. É 

essencial para reunir todos os seus materiais e praticar a demonstração de antemão, para que o 

público está convencido de que é fácil o suficiente para tentar se. 

http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jm0042e/7.6.html
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Trabalho de campo - A viagem de campo é uma excursão para um local onde os 

participantes podem ver um exemplo da vida real de uma atividade ou uma situação que lhes diz 

respeito. 

painéis de discussão- Um painel de discussão é uma apresentação de um problema por 

várias pessoas de recursos sentados em vez formalmente em uma mesa na frente de uma platéia. 

Normalmente, cada apresentador fala brevemente sobre o tema e, em seguida, um moderador 

solicita a perguntas da platéia. O moderador introduz os apresentadores, mantém a discussão 

sobre o tema e dentro de prazos, e resume o painel de discussão no final da sessão. 

Pequenos grupos de discussão- Um pequeno grupo de discussão é uma curta sessão, 

estruturado em que três a cinco participantes trocar opiniões sobre um determinado tópico ou 

realizar uma tarefa em conjunto. Normalmente o facilitador começa a sessão apresentando 

brevemente um tópico para o grande grupo e, em seguida, definir uma tarefa clara para 

pequenos grupos para realizar. O facilitador então divide o grupo em grupos menores ou por 

pedindo aos participantes para contar off ( "todos os números vão juntos", etc.) ou simplesmente 

dividindo o grupo em grupos menores de acordo com onde as pessoas estão sentadas. Como 

liderar discussões em grupo, você pode 

ler:https://teachingcommons.stanford.edu/resources/teaching / pequenos grupos-e-discussões 

/ how-lead-discussão.  

Mais métodos que você pode encontrar:  

http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jm0042e/7.7.html  

 

 

3.3 técnicas de avaliação para oficinas de capacitação 
 

A avaliação é importante para os treinadores em dirigir bem como orientar o ensino ea 

aprendizagem. Avaliação ajuda treinador para descobrir as necessidades dos formandos. 

Avaliação ajuda formadores para avaliar em que os resultados da aprendizagem de nível foram 

adquiridos. Os resultados da avaliação vai mostrar para o instrutor, wresultados de 

http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jm0042e/7.7.html
http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/d/Jm0042e/7.9.html
https://teachingcommons.stanford.edu/resources/teaching
http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jm0042e/7.7.html
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aprendizagem hich ou competências (ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes / 

comportamentos) são adquiridos / melhorada por enfermeiros, professores e assistentes sociais 

em cada atividade planejada de sua formação e em que nível. 

No final de cada actividade de educação não-formal ou sessão, passar quinze minutos ou 

assim fazendo uma avaliação. Desde participantes são muitas vezes exaustos depois de um dia 

inteiro de trabalho eles vão precisar da avaliação ser curto, interessante para fazer, e variada em 

formato. 

Aqui estão algumas possibilidades: 

CARTÕES DE AVALIAÇÃO: Distribua cartões 3x5 para os participantes (ou tê-los escrever 

em um pedaço de papel) as respostas a estas perguntas abertas: 

Eu gostei muito... 

Eu ainda estou confuso sobre ... 

Eu espero... 

SENTIMENTOS: Desenhar uma série de três faces em grandes envelopes uma com uma cara 

infeliz, um com uma cara confusa e os últimos com um rosto sorridente. Pendurar os envelopes 

na parede. Peça aos participantes para colocar um pedaço de papel ou algum outro tipo de 

contador no envelope que melhor mostra como eles se sentem sobre a atividade anterior, a 

sessão até agora, ou o que você deseja avaliar. Deixe o quarto enquanto os participantes colocar 

individualmente suas tiras de Peper nos envelopes. Quando você retornar, contar os 

deslizamentos em cada envelope em voz alta, e pedir informações sobre por que eles fet 

satisfeito, confuso ou infeliz. 

"COMO" DE AVALIAÇÃO: Este tipo de avaliação é mais longo do que os dois exemplos 

anteriores. É tanto formativa (mid-programa, para ajustes às necessidades dos participantes) e 

sumativa (fim de programa, para determinar se os objetivos foram cumpridos). 

Divida o quadro negro ou flip-chart em duas colunas e rotulá-los "pontos fortes" e "problemas a 

serem resolvidos." Peça aos participantes para debater tanto as coisas boas sobre o programa e 

as coisas que precisam ser melhoradas. Estes problemas a serem resolvidos deve ser expresso 
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por um "como" declaração, em outras palavras, "como fornecer comida quente na hora do 

almoço" ou "como proporcionar aos participantes materiais escritos antes do início da sessão." 

Embora os participantes podem precisar de ajuda em primeiro lugar com este tipo de 

fraseado, eles logo irão desenvolver um talento especial para ele e descobrir que eles já 

começaram a sugerir as suas próprias ideias de como esses problemas podem ser resolvidos. Tal 

avaliação se concentra em soluções em vez de simplesmente ventilar a insatisfação com o 

programa, o que aumenta o senso de responsabilidade para a atividade e é mais fácil sobre os 

facilitadores dos participantes sentimentos, também. 

 

 

5. Diretrizes para programas de ensino e treino de planeamento participativo 

 

Um programa de ensino e treino eficaz tem um começo, um meio e um fim, se é uma sessão 

de meio dia ou um programa de um mês de duração. Normalmente, um programa de 

treinamento começa com quebra-gelo ou ficando-to-know-suas atividades e termina com o 

planejamento para o futuro e avaliação do programa. O programa de treinamento deve seguir 

uma seqüência lógica, tanto nas sessões individuais e no curso geral do programa 

2 mesa 

Como ter sucesso em programas de treino e ensino e planeamento em Educação  Não Formal 

Se você quiser ter sucesso, você precisa: 
 

Se você fizer isso, você vai 

Definir uma breve tarefa, claro, em vez de 
palestra ou fazer perguntas 

Compartilhar poder 

Use "hands on" materiais multi-sensoriais, em 
vez de contar com apenas a comunicação verbal 

Ampliar a base de participação 

Criar, um clima informal e descontraído 
 

equalizar o status 

Escolha atividades de crescimento produzindo Descrever talentos, liderança, respeito mútuo 
 

sentimentos Evoque, crenças, necessidades, 
dúvidas percepções, aspirações 

garantir a relevância 

Estimular a criatividade, análise, planejamento de 
auto-estima, desenvoltura e habilidades 

Aumentar a confiança pessoal 
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Descentralizar a ação de tomada de decisão 
 

Desenvolver a capacidade de prática 

Fonte: https://bit.ly/2RksbZo 

 

Educadores e formadores sabem muito bem que não há um método e material para fazer 

sessões de aprendizagem bem sucedida e eficaz. Sua compreensão de vários métodos e materiais 

para a utilização em diferentes contextos de aprendizagem levá-lo a uma forma mais variada e 

interessante de manter a atenção dos alunos. o planejamento para o professor próprio 

autodesenvolvimento parece ser uma chave para o seu sucesso como o mais você tem um 

sentimento de auto-confiança e clareza de seus objetivos profissionais, melhor vai ser o seu 

sucesso em fazer processos de aprendizagem mais eficaz. 

 

6. O reconhecimento dos resultados das aprendizagens não formais (ANF) 

 

Enfermeiros, professores e assistentes sociaismelhorar os seus resultados de aprendizagem 

ou competências (ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes / comportamentos) durante o 

treinamento. Formadores avaliar novo nível desses resultados. Próxima fase - reconhecer esses 

resultados. 

Reconhecimento da ANF em que o resultado é um processo sensível e complexo. Muitos 

países na Europa e em todo o mundo compreenderam a importância de ter um sistema 

educacional holística e inclusiva, assim reconhecendo a educação não formal e acima de tudo os 

resultados da ANF. Dependendo de cada país, pois há  muitas diversas ferramentas e mecanismos 

que estão sendo usadas para introduzir totalmente e melhor o processo de reconhecimento. Por 

exemplo, as pessoas em Espanha têm a possibilidade de fazer o teste que são conducente à 

obtenção de certificado de professionalidad, que são aceitos no mercado de trabalho espanhol e 

em que forma as pessoas têm oportunidade de acesso ao sistema de aprendizagem ao longo da 

vida. A Noruega tem uma ferramenta similar de dar moeda para qualificações, 

independentemente da forma como eles foram adquiridos através da implementação do 

chamado “passaporte de competências”. 

https://bit.ly/2RksbZo
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Eslovénia, por outro lado é dedicado para o reconhecimento das qualificações através das 

qualificações profissionais nacionais. Suíça, Dinamarca, Áustria e República Checa estão 

analisando continuamente diferentes vantagens da ANF resultados de reconhecimento, por outro 

lado Irlanda, Islândia, Itália e Noruega estão a considerar de voltar a sistemas LLL, a fim de 

responder aos desafios crescentes de desemprego friccional. Conclusiva na Noruega, África do 

Sul e Irlanda através dos indivíduos mecanismos de reconhecimento pode segurar uma 

qualificação que anteriormente só era entregue pelo sistema formal. Nos casos em que o 

reconhecimento dos resultados da A não levam a qualificação, é necessário que estejam de 

alguma forma tangível, como habilidade-passaporte ou carteira de aprendizagem. Isso reflete as 

aspirações dos indivíduos para identificar, 

De acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento) 

relatam existem 5 passos para um processo de reconhecimento para ter lugar, alguns dos países 

europeus passaram por alguns passos, mas apenas alguns passaram por todo o processo:  

 O primeiro passo é a identificação e documentação - identificar o que alguém sabe ou 

pode fazer, e normalmente gravar. Esta é uma fase pessoal, possivelmente com orientação 

externa. 

 O segundo passo é estabelecer o que alguém sabe ou pode fazer. Esta pode ser uma fase 

pessoal de auto-avaliação ou, poderia envolver a dependência de um avaliador externo. 

 O terceiro passo é a validação - estabelecer que o que alguém sabe ou pode fazer cumpre 

determinados requisitos, padrões. Nível de desempenho está definido e requer o 

envolvimento de uma terceira parte. Austrália e Canadá, têm populações indígenas. 

Brandon University, em Manitoba, está envolvido em um projeto com as primeiras nações 

a desenvolver o reconhecimento dos resultados não-formais e informais de 

aprendizagem. Como pesquisa realizada em Saskatchewan confirma, esta abordagem é 

ainda mais promissor como aborígenes valorizar a aprendizagem ao longo da vida mais 

experimental, que inclui aprendizado espiritual, emocional, físico e intelectual. Em 

comparação, a abordagem ocidental aprendizagem formal tende a concentrar-se na 

aprendizagem intelectual. (OECD, Relatório de 2010) 
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 O quarto passo é a certificação - afirmando que o que alguém sabe ou pode fazer satisfaz 

certos requisitos e atribuição de um documento atestando a isso. Isto requer o 

envolvimento de uma autoridade credenciada para certificar o desempenho e, 

possivelmente, o seu nível. 

 O último passo é o reconhecimento social - aceitação pela sociedade dos sinais de que 

alguém sabe ou pode fazer. Em última análise, seria possível para um processo de 

reconhecimento de entregar qualificações totalmente equivalentes aos obtidos através 

da aprendizagem formal. 

Para responder às exigências crescentes de reconhecimento de NFE e ANF e seus resultados 

e sobre a base do anteriormente mencionar iniciativas, comunicações e programas, a UE tem 

desenvolvido as seguintes ferramentas concretas que diretamente estão respondendo a essas 

demandas: Europass foi criado em 2004 como um quadro para a qualificação e competência que 

fornece jovens europeus com a possibilidade de ter visão clara de suas habilidades, competências 

e qualificações, compreensível dentro da UE. Europass dá oportunidade aos europeus para 

destacar suas habilidades através da sua 5 formas: CV Europass, Passaporte de Línguas, 

Mobilidade, Diploma e Suplemento ao Certificado. O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é 

um quadro de referência que liga os sistemas de qualificações dos países em conjunto em toda a 

Europa. Os dois objetivos são promover a mobilidade dos cidadãos entre os países e para facilitar 

a sua aprendizagem ao longo da vida. Ela se aplica a todos os tipos de educação, formação e 

qualificações, da escola para formação académica, profissional e vocacional. O QEQ é um dos o 

principal motor para as reformas, sob ele é diretrizes muitos Membros da UE estão a desenvolver 

o seu QNQ com base em resultados de aprendizagem e, assim, incentivar LLL pela promoção da 

validação da NFL e IFL. Com estas iniciativas, comunicações, programas e outras ferramentas 

especialmente adaptadas as melhores práticas educacionais em toda a Europa será preservado e 

melhorado modelos europeus de cooperação será promovida para o desenvolvimento de 

referências europeias comuns. educação profissional e vocacional. O QEQ é um dos o principal 

motor para as reformas, sob ele é diretrizes muitos Membros da UE estão a desenvolver o seu 

QNQ com base em resultados de aprendizagem e, assim, incentivar LLL pela promoção da 



 

 

05 CORRECT IT! -Metodologia para formadores de EFP na prevenção da obesidade e habilidades de vida saudáveis 

formadores em prevenção da obesidade e habilidades 

de vida saudáveis 
 

P á g i n a   

validação da NFL e IFL. Com estas iniciativas, comunicações, programas e outras ferramentas 

especialmente adaptadas as melhores práticas educacionais em toda a Europa será preservado e 

melhorado modelos europeus de cooperação será promovida para o desenvolvimento de 

referências europeias comuns. educação profissional e vocacional. O QEQ é um dos o principal 

motor para as reformas, sob ele é diretrizes muitos Membros da UE estão a desenvolver o seu 

QNQ com base em resultados de aprendizagem e, assim, incentivar LLL pela promoção da 

validação da NFL e IFL. Com estas iniciativas, comunicações, programas e outras ferramentas 

especialmente adaptadas as melhores práticas educacionais em toda a Europa será preservado e 

melhorado modelos europeus de cooperação será promovida para o desenvolvimento de 

referências europeias comuns. 
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Capítulo 4. COMO CHEGAR AS CRIANÇAS  

Palavras-chave: Prevenção da obesidade, abordagem positiva, metodologia, pedagogia, 

educação, crianças. 

 

 

4.1. Para uma educação terapêutica (ET) 

 

A educação terapêutica (ET) é um processo de terapia e prevenção da obesidade na infância. 

É uma intervenção destinada a promover uma melhoria das condições de vida e de saúde dos 

indivíduos envolvidos, tais como crianças e famílias. Na verdade, as questões ligadas à 

alimentação e comportamentos alimentares envolvem não apenas os jovens, mas toda a família, 

juntamente com as suas características. 

 

Os objectivos de uma intervenção focada nos temas de nosso estudo são os seguintes:  

a) aprender sobre a obesidade como uma patologia e seus efeitos na saúde (saber); 

b) aprender os princípios e as regras de um estilo de vida saudável (saber); 

c) aprender sobre o papel da mídia quando a obesidade está em causa, com especial 

referência à publicidade de alimentos (saber); 

d) aprender a importância da atividade física contra um estilo de vida sedentário (saber); 

e) lidar com potenciais tratamentos sugeridos competência (saber fazer); 

f) aplicar os princípios de uma dieta saudável e atividade física para melhorar as condições 

de vida e de saúde (saber fazer); 

g) evitar circunstâncias potenciais e as complicações inevitáveis (saber ser). 
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Propósitos e objetivos que podem ser alcançados através da implementação de metodologias 

e técnicas educacionais específicos será o foco das páginas seguintes. 

 

 

 

 

4.2. Primeiro Passo: Montar uma Rede Profissionais escola-família-saúde  

 

A abordagem escolhida como fundo integradora de educação terapêutica ações (ET) é 

baseado, sobretudo, na promoção do que é chamado de "aliança terapêutica" na literatura. É um 

termo emprestado da psicoterapia, onde se indica o pacto entre médico e paciente que visa 

compartilhar objetivos e métodos de tratamento para construir uma frente comum sólida contra 

a doença. A abordagem que quero descrever aqui é para indicar a construção de uma "equipa de 

cuidados" em torno da criança, em que cada membro interage com os outros envolvidos no 

relacionamento, a fim de apoiar as crianças gestão de questões relacionadas com a sua própria 

saúde. Esta relação é baseada no respeito, confiança e colaboração, e os professores e 

educadores, pais e pessoal médico deve ser incluído na mesma. De acordo com a criança e 

modelo de atenção centrado na família, as crianças estão no centro das ações com suas 

especificidades e necessidades (se são educacional, psicológica ou emocional-afetivo) adequada 

à sua idade. A família, como vimos, pode agir como andaimes, ou suporte, para seus filhos, mas 

apenas no caso em que a família está adequadamente apoiado. 

A “equipa de cuidados" inclui todos os profissionais de saúde das crianças: 

 

a) pediatras de livre escolha(PFC): eles representam a profissionais referente da prevenção 

da obesidade infantil através da promoção de acções de protecção, início intercepções de 

quaisquer problemas relacionados ao peso (ou monitoramento antropométrico). Eles 

desempenham um papel fundamental no processo de sensibilização e formação dos pais, 

motivando a mudança de hábitos alimentares, com vista a um estilo de vida correta, ea 

prática de atividade física; 

b) pediatras do hospital: Eles cuidam de tratamento de crianças com obesidade grave; 

c) dietistas: Eles promovem mudanças na qualidade das escolhas alimentares, co-construir 

uma dieta que é apropriado ao nível de desenvolvimento com as crianças das próprias 
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crianças e da família, mas também para as preferências alimentares da criança. 

Nutricionistas também pode sugerir diferentes formas de cozinhar e ensinar as crianças e 

os pais a maneira correta de interpretar os rótulos dos alimentos; 

d) especialistas em educação física: Eles promovem a atividade física no ginásio com o 

objectivo de planejamento e apoio à actividade física programada (educação física) e 

atividade física livre (caminhar, brincar ao ar livre, etc.), bem como reduzir o comprimento 

e as situações de sedentarismo; 

e) psicólogos: eles apoiam psicologicamente, eles apoiam de motivação e envolvimento 

activo, o que representa um guia para a educação terapêutica família, a fim de orientar a 

mudança para a promoção do bem-estar e saúde; 

f) médicos desportivos: Eles avaliam crianças e nível de atividade física da família e eles 

"prescrever" atividade física personalizada. 

 

O modelo de educação terapêutica (ET) queremos delinear aqui inclui apenas conteúdo 

essencial e envolve ativamente famílias, explorando o conhecimento e habilidades já na sua 

posse. 

O educador e os outros membros da equipa de cuidados devem utilizar as seguintes 

ferramentas: 

 

 

c) construção de uma lista de verificação de intervenção; 

d) ilustração de uma brochura educativa. 

 

 

construir o percurso educativo: entrevista preliminar com a família  

 
A abordagem da criança e da família cuidado centrado está na base das ações de educação 

terapêutica proposta (ET) e requer o envolvimento da família desde o início do curso de formação 

realização de ambos os grupos e atividades individuais. Isso porque os comportamentos e estilos 

de alimentos são aprendidos na família. Por um lado, as famílias são o lugar onde os estereótipos 

mais poderosas e significativas estão escondidos em relação à alimentação e doenças ligadas a 

ela; Por outro lado, nas famílias, é possível fazer mudanças significativas para as representações 

mentais, atitudes e comportamentos ligados aos conceitos de saúde, doença, obesidade e estilo 

de vida saudável. 

A entrevista de grupo preliminar realizado pela "equipa de cuidados" envolvidos no projeto é 

uma reflexão sobre os possíveis comportamentos disfuncionais que favorecem o excesso de peso 
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(tabela 1). A discussão é completado por perguntas abertas destinadas a incentivar a narração 

das "histórias de alimentos" de cada única família envolvida no projeto. Cada um deles será então 

deixado com a possibilidade de continuar a viagem individualmente. A última estratégia é 

particularmente útil em caso de doença da infância já manifestado. 

O objetivo é promover a capacitação, que é o crescimento cultural eo cuidado consciente e 

autônoma das escolhas de vida e de saúde, e auto-eficácia de apoio dos pais e filhos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

≥ 1 - <2 ≥ 85 - <97,7 ° R

 

 

≥ 2 - <3 ≥ 97,7 - <99,9 °   

≥ 3 ≥ 99,9 °   

    

Tabela 1. Os graus de excesso de peso de acordo com a idade da criança 

 

 

Etapa dois: trabalhar com crianças: Atividades e estratégias narrativas e Educação para a 

Prevenção da obesidade e promoção de um estilo de vida saudável  

 

As seguintes atividades têm o objetivo principal de informar as crianças ( "corretiva" em caso 

eles estão com sobrepeso ou obesos, ou "preventiva" no caso de serem peso normal) sobre todos 

os assuntos relacionados com o tratamento e prevenção da obesidade e para a promoção da um 

estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, estas actividades permitem a re-elaborar as 

experiências emocionais inevitavelmente ligados a eles, como era essencial em uma educação 

terapêutica (ET). 

O curso é dividido nas seguintes unidades de ensino: 

 

1) Obesidade: causas e riscos para a saúde; 

2) aprender por comer: educação nutricional; 

3) modificar estilo de vida: estratégias de prevenção e atividade física. 
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Unidade 1 - Obesidade: Causas e riscos para a saúde  

 

Esta unidade é realizada pelo educador, o pediatra da escolha livre e o psicólogo. 

Primeiro de tudo, nós apresentamos um vídeo intitulado Winnie the Pooh atende Coelho. No 

vídeo, Winnie the Pooh vai e atender coelho, mas ele não pode sair da cova de seu amigo depois 

de ter uma festa de mel, porque ele fica preso na porta de entrada. Coelho tem que chamar 

Christopher Robin para resolver o problema. 

Depois de assistir o vídeo, o educador começa uma discussão livre tentando entender o vídeo. 

A discussão pode ser motivado com algumas perguntas simples, como: "Por que Winnie the Pooh 

comer tudo o que o mel?", Ou "O que acontece com Winnie the Pooh depois de comer?". 

Em seguida, passamos explicando alguns conceitos essenciais: conhecer os fatores que 

contribuem para a obesidade, reconhecer os sintomas de obesidade, sabe o Índice de Massa 

Corporal, e aprender sobre os fatores de risco associados à obesidade. 

Após a breve apresentação dos principais conceitos relacionados com os temas de discussão, 

uma planilha é fornecido como mostrado na Caixa 1. 

 

 

carteira de trabalho e cartão de texto da unidade 

Para o primeiro ciclo de alunos do ensino fundamental 

 

 

 

 

 

3- O que é o Índice de Massa Corporal? 

4- Quais são os riscos ligados à obesidade? 

 

Box 1. carteira de trabalho e cartão de teste da unidade para o primeiro ciclo de alunos do 

ensino fundamental 

 

Unidade 2 - Aprender por comer: Educação Nutricional  

 

Esta unidade é realizada pelo educador, o pediatra da livre escolha, o nutricionista e psicólogo. 

Ele fornece informações sobre o conteúdo dos alimentos, com particular referência aos princípios 

nutricionais e grupos de alimentos, bem como o gasto de energia, noções básicas sobre segurança 

alimentar, informações sobre marketing de mídia e publicidade jogo de junk food, e por último 
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os princípios de uma dieta correta. 

A unidade propõe material audio-visual específica, enquanto que a parte que está mais 

intimamente ligada ao marketing de mídia e publicidade jogo irá percorrer a proposta operativa 

de uma pesquisa a ser realizada em casa, com o apoio dos pais: pesquisar as principais campanhas 

publicitárias para alimentos para crianças, em forma impressa ou vídeo. Em uma reunião 

posterior, serão discutidas essas campanhas publicitárias, e os pais também serão autorizados a 

participar, porque é importante para destacar as técnicas de uma mensagem publicitária que é 

quase sempre enganosa e pode levar à aquisição de hábitos alimentares incorretos. 

Em seguida, com base na discussão, passamos e vamos delinear os princípios básicos de uma 

dieta adequada. 

 

 

 

Unidade 3 - Modificar Estilo de vida: Estratégias de Prevenção e Atividade Física  

 

Esta unidade é realizada pelo educador, o pediatra de livre escolha, o nutricionista, psicólogo 

e médico desportivo. materiais audio-visuais serão utilizados para atingir o objectivo e comparar 

os princípios e regras de um estilo de vida saudável (juntamente com a importância da atividade 

física para manter um estado psico-físico saudável) com um estilo de vida sedentário. 

Após a discussão sobre o estilo de vida saudável, uma oficina de escrita é proposto. Cada 

criança será apoiado pela equipe na elaboração sua própria dieta personalizada, com base em 

suas próprias preferências alimentares e conhecimentos adquiridos, bem como o seu próprio 

programa de atividade física que será implementado no decorrer de um mês. 

Este trabalho será documentado por um diário alimentar em que as crianças vão tomar notas 

de seu diário o seu comportamento em termos de alimentos (caixa 2). 

 

Diário Alimentar 

 

Nome 

Sobrenome 

Classe 

Altura 
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Caixa 2. Exemplo de alimento diário para alunos do ensino fundamental 

 

  

Terceiro Passo: Rumo a uma Avaliação formativa 

 

Depois de um mês toda a equipe ocupa a primeira reunião de avaliação para avaliar a eficácia 

do projecto de educação terapêutica (ET). O objetivo é avaliar as relações familiares e as 

competências parentais, aumentar o conhecimento sobre o que provoca obesidade, promover a 

pesquisa para uma mudança e preferem atividade física para uma vida sedentária, e verificar os 

resultados da dieta personalizada diária. 

laboratório autobiográfico é o método deverá ser utilizado, uma vez que permite compartilhar 

histórias, experiências, emoções, num processo altamente rentável no que diz respeito à 

construção de capacitação pessoal das crianças. 

Depois, um encontro com as crianças ocorre e isso se torna uma oportunidade para analisar 

os diários alimentares, compará-los e intervir, se necessário, com ações corretivas. 

Um mês depois, mais duas reuniões terão lugar, um com os pais eo outro com as crianças: 

ambas as reuniões são semelhantes aos anteriores e têm a finalidade monitorar os resultados 

obtidos e fornecer, se necessário, os reforços positivos. 

 

Passo Quatro: Seguimento 

 

Representa o momento avaliação sumativa. É vital para realizá-lo 3 e 6 meses após o início do 

projeto para evitar cair fora episódios que possam invalidar os resultados obtidos. 
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educação terapêutica (ET) tem o objetivo de dar aos pacientes um papel activo em termos de 

prevenção da obesidade e promover um estilo de vida saudável. objetivos básicos de um caminho 

de educação terapêutica são os seguintes: 

 

a) Melhorar as condições de saúde dos indivíduos envolvidos; 

b) Promover a sua autonomia de escolha; 

c) Promover o seu sentido de responsabilidade.  

 

Para prevenir o aparecimento de comportamentos disfuncionais ou para tratá-los, não é 

suficiente para fornecer novas informações, mas é necessário para ser capaz de ativar caminhos 

narrativos que visem a partilha de experiências, sentimentos, estados de espírito, para permitir 

que os indivíduos envolvidos para descrever seus sentimentos e chegar à solução. Por estes 

motivos, crê-se que a educação terapêutica (ET) pode ser, especialmente no grupo etário 

pediátrico, uma nova ferramenta de tratamento eficaz e o mais indicado e funcional no 

tratamento da obesidade infantil, porque ela é caracterizada como uma abordagem centrado na 

pessoa e no seu contexto de desenvolvimento significativo, a família. 

Graças às acções de ensino previstos, é possível dar aos indivíduos e à família um novo método 

de gestão e organização, que se realiza não só através da teoria, mas também e acima de tudo 

através de uma prática que se baseia em comportamentos que representam diferentes 

modalidades das usuais. Desta forma, as crianças tornam-se especialistas e promotores de sua 

própria saúde, seguindo um caminho que pode, de preferência, continuar ao longo de suas vidas, 

determinando o seu crescimento como adultos saudáveis que são capazes de escolher e 

conscientemente orientar o seu estilo de vida. 
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Capítulo 5. AVALIAÇÃO, REFLEXÃO, AUTO-AVALIAÇÃO  

Palavras-chave: Avaliação, reflexão, auto-avaliação, resultados, impacto 

 

“Sem auto-avaliação adequada, o fracasso é inevitável” John Wooden 

 

A avaliação pode tornar-se um recurso valioso para aqueles que querem melhorar 

constantemente e alcançar o melhor nível de desempenho que eles podem obter. Os resultados 

são a certeza de melhorar, uma vez que um programa ou atividade é bem construído e 

constantemente avaliados para que ele possa se tornar mais eficaz e apreender as habilidades 

exatas ou habilidades que são esperados para ser aprendido. 

 

De acordo com Rosset e Sheldon (2001), a avaliação é um processo de examinar um programa ou 

atividade para determinar o que está funcionando, o que não e por que. Isto oferece programas 

de aprendizagem e valor treinamentos, e atua como um plano de melhoria. 

 

A avaliação pode ser uma ferramenta crítica, não um objetivo, no progresso e sucesso de um 

programa ou atividade. 

 

5.1 Avaliando a necessidade de avaliação 

 

Um passo lógico na avaliação de um programa é definir claramente a necessidade da avaliação e 

as metas que deveria alcançar. Podemos nos perguntar “Qual é o propósito da avaliação? ou Por 

que precisamos de uma avaliação?” 

 

Bem, em primeiro lugar, queremos avaliar a eficácia do programa, queremos ver se o que foi 

proposto com o programa realmente aconteceu, usar a avaliação para que possamos aperfeiçoar 
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nosso programa e melhorar a qualidade do serviço, a prestação de contas, e por último mas não 

menos importante, para fornecer evidência para parceiros e nosso grupo-alvo que o que fazemos 

realmente importa. 

Que este vai ajudar a avaliação? Bem, todo mundo. Os custos de avaliação, valem a pena, em 

comparação com os benefícios. Se entendermos claramente qual é o propósito da avaliação 

efectuada é, podemos decidir mais fácil que tipo de dados que precisamos coletar e, finalmente, 

que tipo de avaliação a realizar. A próxima seção aborda os principais tipos de avaliação. 

 

 

5.2 tipos principais de avaliação 

 

Existem vários tipos de avaliação, cada um deles com diferentes níveis. 

 

Primeiro, há a avaliação formativa, chamada interna também, e ele é usado para avaliar um 

programa durante o seu avanço, durante a sua formação, a fim de fazer melhorias precoces.  

 

Além disso, ele ajuda a esclarecer o programa. “A avaliação formativa também é útil na análise 

de materiais de aprendizagem, aprendizagem do aluno e realizações, a eficácia do professor e 

assim por diante. Este tipo de avaliação é essencialmente um processo de construção que 

acumula uma série de componentes de novos materiais, habilidades e problemas em um todo 

significativo final”, disse Wally Guyot (1978) 

 

Ao iniciar um novo curso, atividade, ou mesmo programa, a avaliação formativa pode ajudar. Este 

funcionará como uma ajuda para o desenvolvimento do programa. 

Por exemplo, podemos fazer perguntas como: 

“Como podemos melhorar o programa?” 

“Que estratégias seriam úteis em fazer o programa mais atraente?” 

“É o programa que está sendo entregue bem?” 

“Será que a informação chegar ao grupo-alvo como eu / que esperávamos?” 

Em segundo lugar, a avaliação sumativa, também chamado de avaliação externa, fornece dados 

sobre o quão eficaz ou útil foi o programa. Isto aplica-se melhor no final de um programa, e é um 

bom método para julgar se uma atividade ou programa valeu a pena. Podemos usar instrumentos 

diferentes para fazer a soma de um programa. Surveys, observações directas, testes, 

questionários, todos aqueles que podem ser úteis para além de uma estratégia bom e bem 

panned avaliação. 
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Depois de analisar os dados, podemos determinar se devemos continuar o programa / actividade 

ou não. Ele ajuda-nos a expandir a nossa visão acima ou opinião pessoal e subjetiva. 

Nesta situação, podemos fazer perguntas como: 

“Devemos manter a classe neste local novamente?” 

“É vantajoso para expandir as classes para outras escolas também?” 

“Devemos continuar a investir tempo e energia para essa atividade?” 

“São aqueles resultados satisfatórios para a formação ou atividade proposta?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Tipos de avaliação 

 

Terceiro tipo de avaliação é a avaliação do processo, que determina se um programa ou atividade 

foi realizada como planeado ou terminar como pretendido. Principalmente, é importante porque 

incide sobre o quão bem um programa foi implementado. Isso pode nos ajudar a encontrar os 

problemas de entrega do programa e determinar por que o programa mudou com o tempo. 

 

Este tipo de avaliação deve ser realizada várias vezes para identificar e corrigir ineficiências não 

intencionais. Se um programa não atingir um determinado objetivo, este tipo de avaliação pode 

abordar a questão antes que se torne um problema e comprometer o programa buraco. 

Seja qual for o objetivo, a avaliação do processo centra-se sobre a forma como o programa 

funciona e aborda seus materiais e atividades para o grupo alvo. 
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Algumas perguntas que podemos perguntar pode ser: 

“Será que os participantes receberam os materiais preparados?” 

“Será que o programa de cumprir suas metas para oferecer o número anunciado de horas?” 

“O treinamento foi eficaz no cumprimento das metas de recrutamento participante?” 

O quarto tipo de avaliação é a avaliação dos resultados. Isto tem como meta, a medição do efeito 

do treinamento sobre sua audiência. 

Este apreende as mudanças de comportamento e atitudes que podem ser difíceis de avaliar, 

mudanças na compreensão e práticas, que resultam de actividades do programa. Este tipo de 

medidas de avaliação muda pelo menos seis meses após a implementação do programa, tendo 

claros efeitos a longo prazo e benefícios. 

Para este tipo de avaliação, podemos fazer perguntas como: 

“Será que os participantes a aplicar os métodos aprendidos no seu trabalho” 

“O programa foi útil no dia do estagiário-a-dia” 

“Quais são os resultados observados entre os participantes na entrevista de follow-up” 

Por último, a avaliação de impacto, avalia os resultados desejados e indesejados, o que foi 

planeado para acontecer e o que não era, o que era desejado para alcançar eo que foi alcançado. 

Ele se concentra em mudanças a longo prazo, sobre os resultados de uma atividade ou programa. 

Este método pode ser usado para ver o impacto que o programa teve, para ajustar as políticas e 

medir os resultados em estudos longitudinais e grupos de comparação. 

Algumas das perguntas que podemos fazer neste tipo de avaliação são: 

“Que habilidades que os participantes não têm se eles não iria participar do nosso programa” 

“O que as mudanças de comportamento pode ser atribuído ao programa?” 

“Que atributos se aplicam a quem terminar o programa?”  

Os estudos de caso pode ser muito eficiente na compreensão de como os pedaços de uma lição 

se encaixam e como elementos diferentes, como o (implementação, o contexto e outros fatores) 

produzem o resultado desejado. Ele ajuda-nos a avaliar os resultados positivos dos métodos e 

ferramentas e fornecer uma maneira custo-efetiva para assegurar que as mudanças no processo 

fornecer os resultados desejados. 

Por exemplo, no folheto, no anexo 3 do Módulo 1, causas dos riscos de obesidade e de saúde, 

temos o estudo de caso de Tommy. Esses estudos de caso nos ajudar a adicionar realismo em 

exemplos e servir o papel de um mapa mental, nos emergentes na história. Ele pode ter uma 

função exploratória, que é descritiva e auxilia na geração de idéias, em vez de apenas fornecer 

exemplos simples. 

Além disso, estudos de caso foco em análise as ligações entre o que se aplica no mundo real e um 

conjunto de padrões e normas. Este links para os resultados observados, como produtos e 

resultados. 
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5.3 Métodos de avaliação 

 

No esforço para determinar a qualidade dos resultados e progressos, temos à nossa disposição 

um arsenal de métodos de avaliação e ferramentas. O método de avaliação é uma forma através 

da qual a estrutura didática "oferece aos alunos a capacidade de demonstrar o conhecimento, a 

formação de diferentes capacidades que eles dominam, medidos usando uma variedade de 

ferramentas apropriadas para a finalidade prevista." 

A ferramenta de avaliação é um elemento constitutivo do método, através do qual o aluno se 

torna consciente da tarefa avaliada. Ele é aquele que “coloca isso dessa forma, para que os 

objetivos de avaliação e a abordagem adoptada atingir o objetivo proposto" 

Escolher o método e avaliação ferramenta certa é uma decisão importante para uma abordagem 

de avaliação pertinente e útil. professor belga Gilbert De Landsheere disse: "Uma avaliação 

precisa da educação nunca será possível com a ajuda de um instrumento único e universal Temos 

de nos concentrar firmemente em uma abordagem multidimensional (...)." Stanciu, M. p.284. 

(2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Processo de avaliação 
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Se tomarmos exercício do Módulo 2 do Currículo (2.1.1 Composição corporal e medição), em que 

o professor irá introduzir brevemente os métodos de medição do corpo, em seguida, dividir a 

classe em grupos de dois pedindo aos alunos para usar estadiômetro (se disponível) e / ou 

picômetro no parceiro e registrar as medições. Após a gravação, cada aluno deve informar seu / 

sua avaliação das medições feitas e importância para a saúde. 

 

A avaliação é muito bom no processo de agir ou tomar decisões, que fornece as informações 

necessárias para a regulação e melhoria da atividade didática, através da adopção de medidas 

adequadas à situação de treinamento.  

Usando atividades educacionais, a avaliação é projetado para alcançar o conhecimento e 

apreciação usando as alterações feitas pelos alunos em todos os seus planos de personalidade 

(intelectual, afetivo, psicomotor, capacidades criativas, etc.). 

 

A essência da acção de avaliação é a de saber os efeitos da atividade que está sendo perseguido, 

melhorando o processo nas próximas etapas. Os resultados encontrados, pode ser apreciado e 

adequadamente aplicados na medida em que os componentes do processo estão ligadas 

didáctico e com toda a actividade. 

 

Algumas das “ferramentas” que podemos usar na avaliação são: 

Grupos de foco- entrevistas como um grupo, conduzida como uma discussão com cerca de 8 

pessoas, que tem o objectivo de ligar as dinâmicas sociais e culturais que se torna mais e mais 

detalhada. Os participantes muitas vezes interagem com novas informações que são 

compartilhadas, e oferece-lhes uma nova perspectiva sobre o assunto. Organizar um grupo focal 

é mais difícil que as entrevistas individuais, mas tem mais potencial para alguns dos membros de 

influenciar os outros. Além disso, esta ferramenta de avaliação funciona melhor se os indivíduos 

se sentem seguros um com o outro. 

 

Observação - este método pode ser altamente subjetivo para o “observador ingênuo”, mas para 

o olho treinado, ele pode ser uma ferramenta muito precisa e confiável. 

Para que isso funcione, o observador precisa entender o processo e descrevê-lo em detalhes. 

Podemos ser um simples observador, passiva à ação, ou praticá-la, tornando-se um avaliador. 

Observação também fornece ao avaliador um processo mais aberto e indutiva de exploração que 

é mais susceptível de conduzir a resultados porque é menos restringida por noções incorporados 

em protocolos de avaliação. Mesmo que os dados de observação é mais difícil de analisar, 

principalmente por causa do seu volume, oferece uma nova perspectiva ativa para o processo. 
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Diálogo / pesquisa de avaliação- não é um instrumento de avaliação distinto. Discutindo sobre 

os resultados muitas vezes pode fornecer o avaliador com grandes insights. Os participantes 

podem destacar preocupações que podem exigir atenção, a fim de aperfeiçoar o processo. 

 

5.4 A importância da reflexão 

 

O que é a reflexão e como podemos aprender com isso? Bem, a reflexão é o processo de 

aprendizagem através da reflexão sobre a nossa experiência, a fim de aprender com isso. Muitas 

vezes esquecemos o quão importante é refletir sobre o que aprendemos e como foi útil, ou como 

nós aplicamos o que aprendemos. Tomamos ações ou experiências individuais e perder a 

experiência de aprendizagem de cada oportunidade potencial. Nós nos referimos a isso como 

“aperto episódica da realidade” ou, criando experiências e ligando um significado para eles. Este 

tipo de aprendizagem implica reflexão. 

 

Reflexão tem muitas formas. Podemos refletir sobre a forma do que fazemos, isso aumenta o 

significado, ou nossas experiências melhoram a aprendizagem e incentiva insight. Cada vez que 

refletir sobre uma experiência, podemos ajudar nossa mente em fazer ligações significativas e 

promover o nosso próprio crescimento. Nós controlamos aprendizagem, de modo a reflexão pode 

ser uma ótima ferramenta, se usado corretamente, sozinho, ou entre outros. 

 

troca de experiências com os outros pode expandir a nossa visão, e até mesmo oferecer-nos uma 

melhor compreensão da emoção, envolvendo o desenho informações diante cognitivo e 

emocional de várias fontes (visual, auditiva, cinestésica, e tátil).  

 

Por exemplo, podemos aprender como agir em uma situação, de refletir (sintetizar e avaliar os 

dados) sobre uma situação similar que alguém encontrou, um original de contexto do que foi 

aprendido anteriormente.  

“É possível refletir sobre uma experiência, especialmente quando reflectem 

ng em um nível superficial (recontagem ou relatório), sem avaliar essa experiência. É difícil (mas 

não impossível) para avaliar uma experiência sem refletir sobre essa experiência (Johnson, 

2015).” 

 

Se nós estruturamos nosso programa ou curso como um reflexivo, podemos garantir que todos 

estão totalmente engajados e criar significado a partir do que eles aprendem. Organização desta 

forma, todos se torna um criador, e não apenas um ouvinte. 
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Existem vários métodos (reflexão guiada, discussões, entrevistas, questionando, mantendo um 

log ou jornal, reflexão baseada em um modelo) de assegurar uma boa estratégia metacognitiva, 

mas também temos de levar em consideração que algumas questões de desenvolvimento pode 

aparecer.  

 

Ensinar uma pessoa como refletir pode parecer simples, mas na tem um link direto para o 

desenvolvimento da leitura e escrita. Felizmente, existem métodos para estimular a reflexão, 

desenvolvendo também a meta-cognição. 

 

Além disso, reflexão como uma perspectiva avaliativa pode ajudar-nos a melhorar, considerando 

questões como: 

O que funcionou bem eo que não funcionou bem? 

O que vou fazer o mesmo na próxima vez e o que vou fazer diferente? 

 

 

5.5 Auto-avaliação 

 

Através da auto-avaliação e reflexão, os alunos descobrem como avaliar seu próprio 

conhecimento para melhorá-lo. Para tornar-se competente para avaliar o seu próprio 

conhecimento, os alunos devem definir metas claras. 

Eles também devem fazer a sua própria definição do que significa fazer um bom trabalho, como 

deve ser fornecido o feedback, e aperfeiçoar seu próprio trabalho antes de aplicá-lo. 

 

Depois de terminar esta prova de avaliação, os alunos precisam refletir sobre os pontos fortes e 

fracos de seu trabalho, fazer planos de melhoria, e integrar a atribuição com a aprendizagem 

anterior. 
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Fig. 3 - Processo de Auto-avaliação 

 

Autoavaliação podem incluir: 

sessões de escrita 

debates  

Reflexão 

Auto-avaliação  

entrevistas 

Usando este método, pedimos aos alunos para rever seu trabalho para que eles precisam para 

estabelecer o que eles têm para melhorar, a fim de determinar o que tem que aprenderam, como 

é que eles aprenderam e onde ainda há problemas. 

 

Através destes procedimentos alunos avaliar seu progresso no conhecimento, habilidades, 

estratégias, processos e atitudes. A estratégia de “Avaliação de Projetos” tem inúmeras seções 

de auto-reflexão avaliações para ajudar os alunos avaliam seus esforços individuais, a sua 

participação em uma capacidade grupo, seus processos de pensamento, seus trabalhos escritos 

e apresentações, e seu desempenho de habilidades e processos. 
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A Fig. 4 guia de auto-avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

05 CORRECT IT! -Metodologia para formadores de EFP na prevenção da obesidade e habilidades de vida saudáveis 

formadores em prevenção da obesidade e habilidades 

de vida saudáveis 
 

P á g i n a   

 

 

 

Capítulo 6. ATIVIDADES PARA ALÉM DO CURRÍCULO. COMO ORGANIZAR 

ACTIVIDADES E EVENTOS DE PREVENÇÃO 

Palavras-chave: sensibilização, promoção da saúde, seminário, campanha, meios de comunicação 

social 

 

Participar da EFP formação em prevenção da obesidade e as habilidades de vida saudáveis 

blended-learning (https://correct-itcourse.eu) representa uma iniciativa de autorização para 

combater a obesidade infantil. Enfermeiros, professores e assistentes sociais que tenham uma tal 

curso de formação tornou-se pessoas-recurso para o ensino e aprendizagem, bem como para a 

atividade de promoção da saúde facilitando o seu trabalho e na sua comunidade. Eles adquiriram 

conhecimentos, habilidades e competências, bem como metodologias de ensino e métodos que 

lhes permitam melhorar a saúde dos seus pares e aumentar o seu bem-estar. 

Eles podem ser acessados como especialistas por crianças, pais, avós, colegas que podem 

resolver uma dúvida, preocupação ou de saúde problema e obter informações ao ser avisado de 

um plano de ação direta ou através do telefone. Eles também podem recomendar prevenção da 

obesidade eficientes recursos on-line e ajudar clientes / pacientes para decidir quais sites e as 

informações que é realmente adequado para o tema. 

Quando eles estão trabalhando dentro de um modelo de promoção da saúde, cada 

interação com o cliente pode ser uma intervenção educativa. Cada interação com um cliente / 

paciente é uma oportunidade para discutir sobre estilo de vida saudável, alimentação saudável 

ou a importância da educação física. Enfermeiros, professores e assistentes sociais podem 
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praticar estratégias de promoção da saúde constantemente. O reconhecimento dessas interações 

sutis, mas eficazes é importante para dar crédito para o significado destes especialistas como 

promotores de saúde. 

Eles também podem praticar o ensino de saúde em uma variedade de configurações 

organizados, envolvendo outro experiente profissionais de saúde ou membros e recursos da 

comunidade, e um número maior de clientes / pacientes com maior impacto na prevenção da 

obesidade e promoção de estilo de vida saudável na escola, hospital, serviço social unidade, 

bairro, vila, comunidade. 

Neste último capítulo, vamos apoiar enfermeiros, professores e assistentes sociais que 

gostam de tomar o seu papel de pessoas de recurso na prevenção da obesidade e promoção de 

estilo de vida saudável a sério e proporcionar-lhes idéias e recursos práticos e úteis para auxiliar 

no planejamento, facilitando e avaliação da promoção da saúde campanhas de sensibilização, 

seminários e workshops, outros eventos da comunidade, que irão ajudar efetivamente engajar 

público. 

Como planejar, organizar e avaliar uma prevenção da obesidade e da campanha saudável 

consciência promoção estilo de vida. 

Hospedagem uma campanha de conscientização em sua comunidade é uma grande 

oportunidade para começar uma conversa em andamento sobre o tema obesidade. Isso também 

pode evoluir para um esforço de toda a comunidade para parar prejudiciais comportamentos 

estilo de vida relacionado. Ele também abre espaço para que essas discussões difíceis. Sua 

campanha deve ajudar a educar a sua comunidade em um assunto específico (escolhas 

alimentares saudáveis, hidratação, atividade física, amamentação, etc) através da partilha de 

informações básicas e fornecendo exemplos. Isso irá ajudá-membros / Unidade Escolar / saúde 

da comunidade ter conversas saudáveis e aumentar a conscientização. Isto irá iniciar o processo 

de prevenção. 

Qualquer campanha de sensibilização deve incluir esses próximos passos. Eles irão ajudá-lo 

a criar uma forte prevenção da obesidade e da campanha que irá aumentar a conscientização da 

comunidade sobre o tema saúde. 
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1. Escolha o seu tópico ou objetivos 

O primeiro passo na criação de uma campanha é decidir o que você quer realizar. Estes 

serão seus objetivos. Seus objetivos devem incluir algumas coisas diferentes, mas se concentrar 

em um ponto principal que você deseja transmitir. 

Metas devem se concentrar em questões importantes, tais como: 

A melhor prevenção pára questões comunidade real de acontecer ao longo do tempo. Em 

encontrar seus objetivos, você deve identificar quais as principais questões estão em sua 

população-alvo. Existem algumas maneiras de saber quais as questões a olhar: 

-Será que a sua autoridade empregadora colhe informações sobre sua comunidade? 

-Você tem programas na sua comunidade focada em questões específicas ou são quaisquer 

programas que estão sendo usados com mais frequência? 

- Os membros de sua comunidade querem mais informações sobre um determinado 

assunto, ou você foi pedido para fornecer suporte ou informações sobre um tópico específico? 

Que Metas devem ser medidas. 

Depois de saber o que você quer que sua campanha de sensibilização para realizar, é 

importante que você saiba como você vai atingir essas metas. A consciência é grande, mas é 

preciso mais para a prevenção real. Parte da identificação de seus objetivos é saber o que se 

parece com sucesso. Medir o sucesso pode vir de muitas áreas, alguns incluem: 

 

 

 Um aumento de pessoas que relatam preocupações 

 Feedback coletado da comunidade / escola / unidade de trabalho social / município 

 pesquisas formais da comunidade e as suas opiniões 

 Número de pessoas que frequentam eventos e actividades de sensibilização 

Estas medidas devem ser específicos, realistas, e orientada para o tempo. Eles irão ajudá-lo 

a conhecer o impacto da sua campanha, dar uma razão para o dinheiro que você gasta em 

recursos promocionais, e ajudá-lo a influenciar parceiros dentro da comunidade / escola / 
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unidade de trabalho social / município. 

Sabendo seus objetivos para a campanha em primeiro lugar, ajuda a planejar sua 

programação, eventos, e seu foco para o treinamento de conscientização.  

 

2.Procurar os seus recursos 

As campanhas de sensibilização devem ter muitos recursos. Você pode ter um orçamento 

definido para implementar sua campanha. O dinheiro não é o único recurso que você irá utilizar. 

A seguir estão todos os recursos necessários para uma boa campanha de sensibilização. 

 

o Identificar seu apoio 

Comece com seus colegas, você pode precisar de obter o seu apoio para seus esforços. Pais 

e avós também pode querer acompanhá-lo em atividades de prevenção da obesidade. Com 

certeza eles querem saber as preocupações que você deseja abordar e entender por que você 

acredita que é um problema em sua comunidade. 

As autoridades públicas e outras partes interessadas também devem ser abordados antes 

de começar sua campanha. Eles podem ter sugestões a considerar antes e durante o seu processo 

de campanha. Isso pode mudar a forma como você vai alcançar seus objetivos. 

 

o Dinheiro 

Saber quanto dinheiro você tem para gastar em sua campanha é importante antes de 

começar. Isso vai determinar como você vai anunciar para sua campanha, como a necessidade de 

pagar por um anúncio nos meios de comunicação social ou de tempo para falar sobre o evento 

no rádio. 

Ao considerar o dinheiro, você deve gastar tempo aprendendo o que funcionou eo que não 

tem, de modo que você não é um desperdício. Se o orçamento deste ano é definido, acompanhar 

o que está funcionando bem, o que não é, e o impacto da sua campanha. Usar isso para aprender 

sobre como ajustar seu orçamento para o próximo ano. 
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o Tempo 

O tempo é um recurso importante, especialmente se você tem outros empregos ou apenas 

algumas pessoas para ajudar com eventos. Ao planejar tempo para sua campanha, 

cuidadosamente descobrir quanto tempo cada evento você está colocando em requer. Saber 

quanto tempo vai demorar para planejar, organizar e preparar os eventos. Decida se você vai 

precisar voluntários ou ajuda de outros programas, e quanto tempo eles vão estar dando para 

fazer sua campanha bem sucedida. 

 

o Marketing e material promocional 

campanhas de sensibilização costumam usar materiais promocionais para atrair o interesse 

para a sua mesa ou evento. Estes materiais promocionais são a chave para qualquer campanha, 

porque eles fornecem uma maneira passiva para permitir que a pessoa que recebe-lo para ficar 

com informação e educação sobre o tema. 

Marketing e materiais promocionais aparecem de duas maneiras: 

 materiais promocionais adquiridos a partir de uma fonte maior dando a sua comunidade 

um entendimento sobre o tema em nível nacional. 

 materiais promocionais que destacam fatos e informações sobre o tema e sua 

comunidade. Pode também incluir eventos adicionais em sua comunidade sobre o mesmo 

tema. 

O VET formação blended-learning na prevenção da obesidade e as habilidades de vida 

saudáveis desde que uma grande raiva de materiais promocionais e folhetos informativos que 

você pode usar em suas campanhas. 

Aqui estão mais alguns exemplos: 
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Fonte: https://imgur.com/a/fgslA 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.sta.co.uk/news/2015/07/06/join-stanleys-childhood-obesity-

awareness-campaign/ 

 

Tenha em mente que as pessoas, especialmente as crianças, são atraídos pelo nosso 

interesse visual ou através do toque para que os seus materiais de marketing deve apelar para o 

seu público-alvo. Seus materiais de marketing para sua campanha de prevenção da obesidade 

pode mudar ao longo do tempo e precisam ser recriados com freqüência. Ao comprar ou fazer 

https://imgur.com/a/fgslA
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materiais promocionais, considere materiais ou mão-outs que podem durar mais tempo e 

precisam de menos trabalho para ser reordenadas ou refeito. Colocar os seus pedidos antes do 

tempo para certificar-se de que eles chegam antes de começar sua campanha de sensibilização. 

Seus recursos determinar como você vai trazer a consciência sobre um tópico eo tipo de 

eventos que você pode proporcionar. Como objetivos, é importante abordar estes recursos antes 

de avançar com qualquer outra parte de sua campanha. 

 

 

3. Defina o seu público 

Quando da criação de uma campanha de prevenção da obesidade, você precisa conhecer 

os diferentes grupos que serão impactantes. Um objectivo específico de sua campanha poderia 

ser a de educar as crianças a comer frutas e legumes ou para educar os pais a fazer mais atividade 

física com seus filhos. Este é um exemplo de um segmento de público que vai exigir informações 

específicas. 

Pense sobre o possível alcance da sua campanha fora do seu segmento de público. Então, 

considere que mais pode beneficiar das informações e como você vai chegar a essas pessoas. 

Seu público vai variar em cada comunidade, no entanto, aqui estão três públicos comuns: 

 Pessoas que estão fazendo mal ou em risco de fazer mal a respeito da questão 

consciência. 

 As pessoas afetadas pelo problema na comunidade, ou que estão em risco de ser 

afetado pelo problema consciência. 

 Membros da comunidade. 

É importante que você determinar qual grupo vai ser o seu foco e quanta informação e 

educação que você pode fornecer cada grupo. 

O primeiro passo é olhar para cada um de seus objetivos, e então usar cada meta para 

moldar o seu trabalho com os diferentes grupos ou segmentos de público. Ao olhar para cada 

meta, é importante entender o que meta se aplica a cada grupo, e quanta informação e educação 

que você pode fornecer cada grupo. 
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Cada grupo será impactado por informações e dos eventos diferentes. Ao configurar a 

campanha, também é importante saber quanto de seus recursos que você pode gastar em 

diferentes grupos ou segmentos de público. 

O passo final é a eficiência. Isso significa que você quer alcançar mais pessoas com tão 

pouco recursos quanto possível. 

  

 Por exemplo, você pode lutar contra o estigma e a 

discriminação de pessoas obesas na sua 

comunidade e concentrar sua campanha em 

atividades anti-bullying. 

 

 

 

 

4. Criar um calendário de eventos, programas e iniciativas 

Uma vez que você tem seus objetivos, conhecer seus recursos e público, você pode planejar 

os eventos específicos de sua campanha de sensibilização para a prevenção da obesidade. O tipo 

de eventos você colocar no deve construir de seus objetivos, recursos e audiências para incluir 

várias campanhas ativas e passivas de conscientização. 

1. Um método de campanha passiva utiliza materiais promocionais ou mão-outs para trazer 

a consciência e educação sobre um tópico específico. 

2. Um método campanha ativa pode usar sessões educacionais que apresentam 

informações diretamente para os indivíduos e são projetados para atingir vários grupos. 

 

Quais são eventos ativa versus passiva? 

o eventos ativosexigir o envolvimento de seus membros das audiências. Estes eventos pedir 

aos membros da comunidade para dar tempo e atenção ao seu programa. Eles podem 

oferecer um grande impacto, mas precisam de membros da comunidade para estar 
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envolvido e exigirá mais tempo para o planejamento de seus funcionários, voluntários e 

parceiros. 

 

Exemplo de tais eventos são: 

– oficinas 

– seminários 

– feira de alimentos saudáveis 

– andar, marchar ou caminhada desfile 

– atividades físicas divertidas para as crianças e pais 

– festa de dança tema 

– competições esportivas 

– sessões de culinária com crianças e pais 

 

 

o Use eventos passivos e ativos juntos para o melhor impacto. 

 

Ao fazer a programação para a campanha, sempre considerar como muitos tipos diferentes 

de eventos que você está hospedando. Uma grande campanha utiliza atividades que exigem 

participação ativa, mas também organiza eventos passiva na comunidade / escola / unidade de 

o eventos passivos precisa de menos trabalho. Estes incluem a partilha e divulgação de 

informações, ou materiais de sensibilização, tais como: 

– brochuras, folhetos, cartazes  

– anúncios de serviço público 

– demonstrações públicas 

– pequeno vídeo Facebook e Instagram para 

– imagens para Twitter e Pinterest 

– evento banner no Facebook 

Eles são passivos porque é preciso pouco esforço para ler os membros materiais e comunitários 

promocionais podem fazê-lo em seu próprio tempo sem pressão.  
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trabalho social / município. 

Acima de tudo, os eventos devem sempre amarrar a seus objetivos. Cada evento que você 

criar deve reunir, pelo menos um, se não vários objetivos. 

 

5. Planos de ação criativos para a campanha de prevenção da obesidade 

Uma vez que você tem uma agenda e um esboço para cada evento em sua prevenção e 

campanha de obesidade, de forma específica. Cada evento ou programa requer planejamento. 

Plano e estar preparado para que seus voluntários e outros programas que participam ficar 

envolvido. Com o calendário na mão, criar listas para cada evento que você está hospedando e 

trabalhar com essas listas. A idéia geral de planejamento deve responder às perguntas quem, o 

quê, onde, quando, porquê e como. 

 

 

 

inclui o público ou os membros da comunidade que você está esperando para 

chegar e os voluntários, funcionários, programas adicionais ou especialistas 

que você precisa para fazer o trabalho de campanha. 

 

 

é a descrição do evento. Que tipo de atividades vai acontecer 

durante este evento? Quais são os recursos envolvidos nos bastidores do 

evento? 

 cobre, onde o evento será realizado e onde você está indo para anunciar seu 

evento. 

 

 

inclui datas e horários dos eventos e que precisa acontecer que antecederam 

o evento. Quando você vai começar a anunciar o evento, e quando irá ocorrer 

Estar ciente dos voluntários de tempo e outros programas vai demorar para fazer a sua 

campanha de prevenção da obesidade bem sucedida. Você não quer se desgastar seus 

voluntários e outros programas muito cedo na campanha. Uma boa programação vai incluir uma 

combinação de eventos que estão espalhados ao longo da campanha. Quando você planeja sua 

programação, é bom ter sobreposição também. 
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o evento? 

 são os objetivos da sua campanha. Em seu “porquê”, o foco em cada meta eo 

evento que irá cumprir a meta. Incluir como você pretende atingir a meta. 

 

 

inclui os métodos que você está usando para fazer propaganda e coordenar o 

seu evento. Esta etapa deve descrever o que seus recursos, voluntários e 

membros da equipe vai precisar fazer para este evento 

  

  

  

  

Você deve ser capaz de responder a cada uma dessas perguntas sobre cada item em sua 

programação tanto para preparar e configurar planos para o que vem a seguir. 

 

6. Encontrar parceiros 

Ter bosn parceiros para fazer qualquer campanha de sensibilização fica mais fácil, 

especialmente quando o parceiro fornece acesso a um público maior. Quando você está 

executando sua campanha, você não precisa estar e não deve estar sozinho em seus esforços. 

Durante toda a campanha, você pode criar fortes parcerias com membros de sua 

comunidade / escola / unidade de trabalho social / município ou outras pessoas influentes que 

se preocupam com a promoção da saúde e para o sucesso do que você está querendo realizar. 

Toda vez que você se encontrar com um parceiro em potencial, pergunte como você pode 

ajudar uns aos outros. Sabendo o apoio que pode fornecer um ao outro vai aumentar suas 

chances de construir relacionamentos de longo prazo. 

 

7. Implementar o plano de acção 
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Ao longo da campanha de prevenção da obesidade, o foco deve ser em realizar seus 

objetivos, ajustando conforme necessário, e avaliar o efeito ou impacto. Esteja ciente de seus 

contratos ou investimentos que são definidas em pedra. Ajustar a maneira como você realizar 

seus objetivos e mudar seus planos como o programa evolui está bem. Se você alterar ou 

remover um evento, certifique-se de notificar o seu público, se necessário com antecedência. 

Com o planejamento e apoio adequado, você deve ser capaz de se adaptar e medir sua 

campanha em conformidade. 

Ao realizar uma campanha mais longa, a fadiga da educação pode definir. Seus 

treinamentos educacionais podem começar a diluir-se juntos, se você tiver vários eventos. É 

importante cuidar de si mesmo durante este tempo. 

Inundando sua comunidade com informações sobre a prevenção da obesidade e 

estratégias de estilo de vida saudável é sempre bom, mas certifique-se que você tem um bom 

suporte no local ou recursos para os membros da comunidade antes do tempo. Tenha 

cuidado para não perder a capacidade de medir o impacto da sua campanha. Avaliar ou 

examinar o seu público durante ou após cada evento para garantir que você ganhar seus 

pensamentos e feedback. Esta é uma ótima maneira de medir os resultados de seu evento de 

uma maneira eficiente. 

 

8. Avaliar a prevenção da obesidade e da campanha saudável consciência 

promoção de estilo de vida 

Medindo suas metas de forma contínua durante a campanha vai fazer a avaliação mais fácil. 

Coletar o feedback de seus voluntários e parceiros que você colocar sua campanha em ação. Ao 

medir os objetivos de sua prevenção da obesidade e campanha de estilo de vida saudável, você 

quer olhar para cada evento como uma peça individual, e, em seguida, identificar tendências 

comuns através de toda a campanha. 

Revendo o sucesso dos eventos individuais pode ocorrer através da recolha de feedback em 

cada evento. Utilizando levantamentos individuais permitem determinar quais programas 

funcionam melhor do que os outros, ou que informação pode ser útil para os membros da 
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comunidade. Medindo toda a campanha é um pouco mais complicado. 

 

9. Continuar com o palno em  em curso 

campanhas de prevenção da obesidade e de promoção de estilo de vida saudável são mais 

eficazes quando eles são parte de um programa contínuo. Embora você está indo para gastar 

grandes quantidades de tempo se preparando para a sua campanha específica, você também 

deve considerar a prevenção a longo prazo. 

Uma das melhores maneiras de levar a cabo sua campanha durante o ano é continuar a 

organizar eventos semelhantes ou fornecer educação para tornar a consciência da parte 

prevenção da obesidade da sua comunidade. Outra opção é criar novas formas de envolver os 

membros da comunidade, mantendo o controle de suas informações, e construir uma lista de 

quem poderia estar disposto a oferecer-se com eventos futuros. 
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