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A equipa da GLOBAL CHANGE FLUXPHERA detém uma vasta experiência na
utilização de Kits Pedagógicos na implementação de ações de formação, recorrendo
à metodologia do EXPERIENTIAL LEARNING.
Para a Global Change Fluxphera a definição de Experiential Learning passa por
“desenvolver um entendimento pessoal, conhecimento, habilidades e atitudes
através da análise e reflexão relativa a uma atividade específica”.

Nesse sentido, “Atividade” inclui qualquer coisa desde a explicação de um indivíduo
acerca de uma ideia, ou completar uma simples tarefa através de interações de
grupo envolvendo uma ampla variedade de atributos mentais e comportamentos.
A GLOBAL CHANGE FLUXPHERA, juntamente com as suas parcerias estratégicas
desenvolve Kits Pedagógicos que lhe permitem desenvolver dinâmicas de grupo
suportadas pela metodologia Experiential Learning de forma a desenvolver e potenciar
o desenvolvimento de competências em várias áreas comportamentais.

VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS
- Metodologia inovadora que quebra com as técnicas tradicionais de dinâmicas de grupo
e desenvolvimento de competências
- Experiential Learning é um processo ativo que compromete e envolve o formando no
processo de aprendizagem;
- A atividade que se desenvolve fornece a ponte para a aprendizagem e para o desenvolvimento
de competências;
- Os formandos são encorajados a resolver os problemas/exercícios por si, enquanto são
orientados para o seu processo de aprendizagem;
- Processos de aprendizagem à medida de cada formando.

KIT MTA INSIGHTS
Este Kit pedagógico fornece aos facilitadores cerca de 53 atividades de Experiential
Learning, com uma ampla gama de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento
de competências.
Apesar da maioria dos materiais serem grandes, mais de metade das atividades
podem ser desenvolvidas numa simples mesa de trabalho.

O MTA Insights contém inúmeros guias com áreas de desenvolvimento diferentes, tais como:
•

Trabalho em Equipa

•

Resolução de Problemas

•

Comunicação

•

Gestão de Tempo e Prioridades

•

Liderança

•

Gestão da Performance

ALGUNS DOS TÓPICOS DE DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS SÃO:
• Construção e Ideias
• Comunicação
• Monitorização e progresso
• Tomada de decisão em equipa
• Planeamento
• Gestão do tempo e prioridades
• Análise critica

GARANTIA MTA
TODOS OS MATERIAIS DO KIT PEDAGÓGICO
PREVÊEM UMA GARANTIA DE 7 ANOS.

• Venda (ideias / produtos)
• Ética
• Negociação

Todas as atividades possibilitam a
participação entre 5 a 25 participantes.

• Motivação
• Delegação
• Entre outros

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
2 Conjuntos de peças MTA INSIGHT
Manuais para os facilitadores, que incluem:
Resumo das atividades para os facilitadores
Bloco de notas comportamentais para os facilitadores
Briefing para cada uma das atividades
Questionários de revisão reutilizáveis
Documentação de aprendizagem de transferência

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
• MTA INSIGHTs é fabricado na Europa, com padrões de qualidade da EU
• As grandes peças são fabricadas a partir de uma mistura de polipropileno e fibra
de vidro proporcionando um revestimento forte e durável

MTA TEAM KIT
Este KIT desenvolvido especificamente para o trabalho e gestão de equipa proporciona
aos participantes e facilitadores uma vasta gama de longas e curtas atividades que
potenciam o desenvolvimento de uma série de competências individuais e de equipa,
tais como:

• Planeamento
• Comunicação
• Escuta Ativa
• Sensibilidade
• Respeito e Confiança
• Liderança

Este Kit contém 7 guias de facilitação de atividades, tais como:
• Em cima da Ponte
• Retângulo
• Trailer
• Display Digital
• A torre
• A moldura
• 10 Atividades curtas duração

Todas as atividades possibilitam a participação entre 5 a 24 participantes.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
• 2 Conjuntos de peças MTA TEAM KIT
• Manuais para os facilitadores, que incluem:
o Resumo das atividades para os facilitadores
o Bloco de notas comportamentais para os facilitadores
o Briefing para cada uma das atividades
o Questionários de revisão reutilizáveis
o Documentação de aprendizagem de transferência

GARANTIA MTA
TODOS OS MATERIAIS DO KIT PEDAGÓGICO
PREVÊEM UMA GARANTIA DE 7 ANOS.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL
• MTA TEAM KIT é fabricado na Europa, com padrões de qualidade da EU
• As grandes peças são fabricadas a partir de uma mistura de polipropileno e fibra de
vidro proporcionando um revestimento forte e durável

ALGUNS CLIENTES

COMECE UM PROJETO
CONNOSCO:

Rua Adriano Correia de Oliveira
Lote 2 – E1
1600 – 312 Lisboa
Telefone: 211 303 636
projectos@fluxphera.com
www.fluxphera.com

