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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 

Topico 5 Título: Aprender com a experiência e trabalhar com outros 

Plano de aula 14 – Aprender com a experiência e refletir sobre sucesso e insucesso  

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

Esta lição fornecerá informação sobre o conceito de aprendizagem 
através da experiência, e porque não devemos esquecer os nossos 
erros passado.   

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 a importância da aprendizagem 
através da experiência (10 min.) 
 

2. Tarefa 2: Reflectir sobre o sucesso e o fracasso - benefícios 
e aceitação (15 min.) 
 

3. Tarefa 3: Estudo de caso - O valor da auto-reflexão. Ver o 
seguinte vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=G1bgdwC_m-Y (10 
mins) 
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4. Tarefa 4: Discussão - Aprendeste algo útil através da auto-
reflexão ou experiência negativa? (15 mins) 

 
5. COnclusão (10 min.) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: O processo de aprendizagem 

 

 

Em todos os campos da vida, não só nos negócios, é muito importante compreender que cometemos 

erros porque não somos perfeitos, e isto não é um fracasso, mas faz parte do processo de 

aprendizagem. Se quisermos aprender, evoluir e melhorar-nos a nós próprios, sem dúvida, falharemos. 

Contudo, levantarmo-nos e seguir em frente torna-nos mais fortes, mais corajosos e mais sábios. Dá-nos 

uma colecção de razões para estarmos orgulhosos. 

 


