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Módulo 1: Sessão de Abertura  

Plano de Sessão NGEurope  

 

Resultados de aprendizagem: No final deste módulo, os formandos devem ser capazes de: 

❖ Compreender o principal objetivo do projeto NGEurope; 

❖ Compreender como o NGEurope pode contribuir para uma comunidade mais ativa; 

❖ Usar os recursos disponíveis do NGEurope; 

❖ Identificar as maiores dificuldades da gestão diária das ONGs. 

 

Conteúdos 
Método da 

instrução  
Duração 

Materiais/ 

Equipamento 

necessário 

Orientações 

/Dicas para o 

formando 

Qualificação/ 

Avaliação 

Leituras futuras/ 

Link para recursos 

disponíveis 

Boas vindas ao grupo 

 

 

Apresentação do projeto NGEurope  

 

 

 

Apresentação 

formal  
25 

minutos 

• Sala de 

formações 

 

• Projetor e 

computador 

 

• Slides PPT  

 

 Os formandos 

irão 

compreender 

os principais 

objetivos do 

projeto 

NGEurope 

 

 

www.ngeurope.net  

Atividade Quebra-Gelo 

Atividade em grupos pequenos: 

• O formador reune os formandos num círculo e 

explica a atividade “Quebra-Gelo” como 

descrita no Anexo 1. 

• Terminada esta atividade, o formador 

incentiva a uma pequena discussão e reflexão  

Exercício 

Quebra gelo 

 

Discussão 

com todo o 

grupo 

45 

minutos 

 • Envolva os 

formandos e 

incentive a sua 

participação; 

 

• Expresse-se de 

uma forma 

Os formandos 

irão sentir-se 

comprometidos 

com o exercício 

“Quebra-Gelo” 

e com a 

discussão em 

grupo.  

N/A 

http://www.ngeurope.net/
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de grupo para perceber qual a opinião geral 

dos formandos sobre este exercício. 

clara e conecte 

os vários 

tópicos 

abordados.  

Saída de campo  

Saída de campo a uma ONG local que desenvolva 

um trabalho importante na sua comunidade local 

• Todo o grupo visita uma ONG local na sua 

sede (ou outro espaço de trabalho); 

• O líder da ONG apresenta a ONG. Principais 

tópicos abordados: 

− Quem são; 

− Os projetos em que estão a trabalhar; 

− Como estão organizados como instituição; 

− Como gerem diariamente a ONG; 

− Como conseguem os seus financimentos; 

− As principais dificuldades em gerir a ONG e 

como as ultrapassam; 

− As vantagens de trabalhar/fundar uma 

ONG; 

− Orientações e dicas para os interessados 

em fundar uma ONG. 

• Depois de terminada a apresentação da ONG, 

o formador inicia uma pequena reflexão 

acerca do que foi dito pelo líder da ONG e 

promove algum tempo de perguntas e 

respostas para os formandos verem as suas 

questões e curiosidades esclarecidas; 

• Depois desta atividade, o formador incentiva 

a uma pequena discussão e reflexão  de 

grupo para perceber qual a opinião geral dos 

formandos sobre esta experiência. 

 

Saída de 

campo 

120 

minutos 

 • Envolva os 

formandos e 

incentive a sua 

participação. 

 

• Encoraje os 

formandos a 

fazer questões 

e dê feedback. 

Os formandos 

vão conhecer 

os bastidores 

de uma ONG e 

como estas 

instituições se 

organizam e 

gerem. Vão 

poder também 

fazer questões 

e esclarecer 

dúvidas que 

possam ter 

relativamente 

aos seus 

próprios 

projetos e 

ideias. 

 

 Duração 

total: 

3h 10min     

 


