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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 16 – Networking 

Duração: 60 minutos 

Objetivo 

Esta lição fornecerá informação sobre a importante arte do trabalho 
em equipa e alguns detalhes sobre a gestão de equipas. 

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: Introdução ao básico (20 mins) 
 

2. Tarefa 2: Dicas para um melhor trabalho em rede (10 min.) 
3. Tarefa 3: Estudo de caso - Ver o seguinte vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=IjSPfGsaC3g (10 mins) 
 

4. Tarefa 4: Discussão - Conseguirá sair-se bem num evento de 
rede? (10 mins) 
 

5. Tarefa 5: Conclusão (10 mins) 
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DOCUMENTO DE APOIO 1: Tipos de networks pessoais 

 

 

As redes pessoais podem ser utilizadas por duas razões principais: sociais e profissionais. Há poucos 

anos, o LinkedIn, juntamente com a TNS, realizou um inquérito a 6.000 utilizadores de redes sociais para 

compreender a diferença entre redes sociais pessoais e redes profissionais pessoais. A "Mindset Divide" 

dos utilizadores destas redes foi comparada da seguinte forma: 

 

1. Emoções: 

- Redes sociais pessoais: Nostalgia, diversão, distracção. 

- Redes pessoais profissionais: Realização, sucesso, aspiração. 

2. Utilização: 

- Redes sociais pessoais: Os utilizadores estão muitas vezes numa mentalidade casual, apenas passando 

o tempo. Utilizam as redes sociais para socializar, manter-se em contacto, ser entretidos e matar o 

tempo. 

- Redes pessoais profissionais: Nesta mentalidade propositada, os utilizadores investem tempo para 

melhorar a si próprios e o seu futuro. Estas redes são utilizadas para manter a identidade profissional, 

fazer contactos úteis, procurar oportunidades e manter-se em contacto. 

3. Conteúdo: 

- Redes de profissionais pessoais: Estas fornecem informações sobre carreiras, actualizações de marcas e 

assuntos actuais. 

4. Desenvolvimento profissional: 

- Redes de desenvolvimento pessoal: Estas fornecem acesso àqueles que podem fornecer informação, 

conhecimento, aconselhamento, apoio, perícia, orientação, e recursos concretos para aprender e 

trabalhar eficazmente - isto é, aqueles que apoiam o desenvolvimento profissional contínuo. 


