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Planos de aula para educadores/professores/formadores 

adultos que serão utilizados para o PACOTE EDUCATIVO 

FINE2WORK 

 

 

Nome do Módulo: Competências Empreendedoras 

Tópico 4 Título: Ter iniciativa (Planificação e gestão ) 

Plano de aula 12 – Como dlegar tarefas adequadamente 

Duração: 65 minutos 

Objetico 

This lesson will provide insight into the task delegation process - 
when, how and to whom delegate tasks in order to optimize the work 
process. 

Grupo Alvo 
Adultos (especialmente mulheres) 

 

Local/Equipamento 

 Sala de aula 

 Acesso à internet 

 Projetor 

 Quadro branco 

 Computador 

 Apresentação Powerpoint  
 

Ferramentas/Materiais 
 Documento de apoio 1  
 

 

Main Tasks  

1. Tarefa 1: Apresentar o básico - quando, como e a quem 
delegar tarefas eficazmente (ver Folha de Apoio 1) (20 
min.) 
1.1 Estudo de caso: Tomar um exemplo de profissionais. Ver 
o seguinte vídeo: https://youtu.be/GBliK1VYqYI?t=91 (15 
mins) 
1.1 Discussão: Confiaria as suas tarefas a alguém? Como 
saberia se essa é a pessoa certa? (20 mins) 
 

2. Tarefa 2: Conclusão (10 mins) 

 

 



Page | 2 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

DOCUMENTO DE APOIO 1: Manter o control quando delegar 

tarefas 

 

 

Ao delegar eficazmente, os líderes têm por vezes de encontrar o equilíbrio entre dar espaço suficiente 

para que as pessoas utilizem da melhor forma as suas capacidades, ao mesmo tempo que controlam e 

apoiam de perto o suficiente para assegurar que o trabalho é feito de forma correcta e eficaz. 

 

 

 

 


