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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 3 Título: Motivação e preserverança 

Plano de aula 9 – Como motivar outros 

Duração: 45 minutos 

Objetivos 

Esta aula irá introduzir conceitos e métodos importantes de 
motivação e informação útil sobre o que pode motivar os outros e 
como fazê-lo. 

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  
 

 

Tarefas Principais  

1. Tarefa 1: Apresentar o Dos e os Dons da motivação (20 
min.) 
 

2. Tarefa 2: Compreender a hierarquia de necessidades da 
Maslow (ver Folha de Apoio 1) (10 min.) 

2.1 Discussão e auto-reflexão - qual é a sua posição na pirâmide 
de necessidades da Maslow? (15 min) 
 

3. Tarefa 3: Embrulho (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Pirâmide de necessidades de Maslow 

 

 

O psicólogo americano Abraham Maslow sugeriu que as necessidades humanas poderiam ser 

colocadas em cinco níveis. 

1. Necessidades básicas. Estas incluem coisas tais como respiração, comida, água e sono. 

2. Necessidades de segurança. Isto inclui coisas tais como sentir-se fisicamente seguro no seu 

ambiente. Isto inclui sentir-se saudável. Inclui a sensação de que tem dinheiro e mantimentos 

suficientes para o manter vivo e bem. 

3. Pertença social. As pessoas precisam de sentir amor, e precisam de sentir que pertencem à 

sociedade. Os parceiros podem incluir maridos, esposas, namoradas, ou namorados. 

4. Auto-estima. Para se ter estima, é preciso ter confiança em si próprio. Além disso, sente-se 

como se os outros pensassem que você é importante. 

5. Auto-actualização. Esta ideia complicada é expressa como "O que um homem pode ser, deve 

ser". Este nível é sobre uma pessoa ter a oportunidade de usar o seu talento, e uma oportunidade e 

ir onde esses talentos possam levar. 


