
Kit de organização
de atividades

Finalidade deste kit

Este kit destina-se a qualquer pessoa que deseje organizar uma atividade
no âmbito das Youth Talks, uma consulta de jovens de todo o mundo
apoiada pela fundação Higher Education for Good. 

Foi concebido para oferecer todos os elementos necessários à organização
de atividades, desde a sua preparação até à sua apresentação, incluindo a 
sua dinamização. Também reúne conselhos e boas práticas, bem como
informações mais gerais sobre a consulta. 

Não hesites em agarrar esta oportunidade!
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Mais sobre Youth Talks

YOUTH TALKS

Como?
Todos os jovens de 15-29 anos de todo o mundo são convidados a
contribuir através de duas modalidades diferentes: o questionário online e
as atividades. É possível fazer ambos em paralelo!

Para aceder ao questionário, basta entrar na plataforma
youth-talks.org/survey. As atividades podem ser organizadas por
qualquer pessoa interessada, com a ajuda deste kit. Permitir-nos-ão reunir
conteúdos diferentes do questionário e alcançar uma maior variedade de
participantes.

Youth Talks é uma reflexão coletiva sobre as expectativas e ambições dos
jovens. É o início da escuta, do diálogo e da tomada de consciência sobre o
lugar dos jovens no que diz respeito ao bem-estar comum.

Destina-se a jovens de todo o mundo, dos 15 aos 29 anos, e questiona a
sua visão do futuro, os desafios a enfrentar e as renúncias a aceitar para
construir o futuro, e a aprendizagem necessária para o mundo de
amanhã.

Ao dar voz aos jovens, esta consulta visa alimentar a reflexão para
repensar os modelos educativos do futuro.

Quando?

Parceiros
Esta iniciativa é apoiada por muitos parceiros. Para descobri-los, visita
youth-talks.org

Outubro de 2022
Início da consulta

Março de 2023
Encerramento

da consulta

Maio de 2023
Publicação da 

síntese
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Os 4 formatos possíveis

YOUTH TALKS

Quisemos oferecer-te muitas formas de te envolveres na organização de uma
atividade, dependendo dos teus gostos e preferências. Assim, este kit dá-te
todos os elementos necessários para preparar 4 formatos de atividade
diferentes. Tu é que escolhes qual delas queres liderar!

Entrevista de rua: nesta atividade, és convidado a entrevistar
transeuntes e a fazer-lhes as perguntas da consulta.

Stand: o objetivo desta atividade é divulgar informação sobre a
iniciativa e encorajar as pessoas a participar.

Workshop de conversação: ao organizar este workshop, reúnes os
participantes para convidá-los a dialogar e discutir em grupos uma
ou mais questões relacionadas com a consulta.

Workshop criativo: esta atividade deixa espaço para a imaginação!
Com base num conjunto de instruções, os participantes neste
workshop terão como missão criar uma obra artística (história,
escultura, mural, etc.)

Tempo de preparação: 5 minutos

Tempo de atividade: de 15 minutos a várias horas

Tempo de preparação: 30 minutos

Tempo de atividade: de 30 minutos a um dia inteiro

Tempo de preparação: 15-30 minutos para preparar o workshop, reservar
tempo para ir recrutando participantes

Tempo do workshop: 1h

Tempo do workshop: 2h

Tempo de preparação: 15-30 minutos para preparar o workshop, reservar
tempo para ir recrutando participantes
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YOUTH TALKS

Queres organizar uma atividade, mas não sabes qual escolher? Dependendo
das tuas apetências e disponibilidade, certos tipos de atividades serão mais ou
menos adequados. Preparámos um teste para te ajudar a decidir. Não te
esqueças de que podes sempre organizar várias atividades!

Teste: que formato escolher?

Se tiveres mais A
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Se tiveres mais B

Recomendamos o workshop 
criativo! Encontra mais 
informações na página 13

Recomendamos a entrevista
de rua! Encontra mais 
informações na página 6

Se tiveres mais C
Recomendamos o stand! 
Encontra mais informações na 
página 8

Se tiveres mais D
Recomendamos o workshop de 
conversação! Encontra mais 
informações na página 10

O que me diz mais: 
A. Criar, inovar
B. Partilhar, descobrir
C. Ensinar, transmitir
D. Discutir, debater

Quero: 
A. Trabalhar com alguns participantes
B. Conversar com transeuntes
C. Informar muitas pessoas
D. Ouvir os participantes dialogar

Em geral, gosto de: 
A. Construir ou inventar coisas
B. Conhecer pessoas novas
C. Decorar espaços
D. Moldar o mundo com os meus amigos

A minha disponibilidade: 
A. Tenho várias horas disponíveis
B. Não tenho a certeza de quanto tempo 
tenho
C. Posso bloquear meio dia
D. Posso bloquear 1 hora e algum tempo 
de preparação

A minha maior qualidade:
A. Tenho imaginação
B. Sou curioso(a))
C. Sou pedagogo(a)
D. Sei adaptar-me a qualquer situação

Gostaria de desenvolver: 
A. A minha capacidade de
conceptualização
B. As minhas capacidades interpessoais
C. As minhas capacidades de organização
D. A minha capacidade de dinamizar uma
discussão



Organizar uma
entrevista de rua

YOUTH TALKS

• Ir ao encontro de jovens na rua para lhes
fazer as perguntas do questionário

• Alcançar mais potenciais inquiridos

• Oferecer a oportunidade de participar a 
pessoas que não se sentem confortáveis
com respostas escritas ou ferramentas
digitais

Formato e objetivos Tempo recomendado
Livre, dependendo da 
tua disponibilidade

1. Vai para um lugar à tua escolha, com pessoas (por exemplo, um parque); 

2. Interpela transeuntes; 

3. Explica a iniciativa em poucas palavras (podes utilizar o kit de comunicação) e 
pede-lhes para responderem ao questionário contigo;

4. Se eles concordarem, acede a youth-talks.org/survey a partir da navegação
privada do teu telefone. Faz então as perguntas uma a uma e preenche as 
respostas (não tens de formar frases). Não te esqueças de ir para a linha
seguinte após cada ideia!

5. Uma vez concluído, agradece à pessoa e encontra outro participante 

Realizacao da atividade

Material necessario
Um telefone
carregado com uma
ligação à Internet 
(obrigatório), uma
bateria externa (útil)

• Aborda os transeuntes de uma forma educada e amável

• Apresenta rapidamente o projeto para inspirar

• Se a pessoa não parecer interessada, não insistas

• A escolha do local é crucial: é melhor estar num lugar onde as pessoas não
tenham pressa (um parque, um festival, em frente a uma universidade...) 
do que num lugar de passagem

Alguns conselhos

KIT DE ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES | PÁGINA 6



YOUTH TALKS

LISTA DE VERIFICACAO

Carreguei o meu telefone

Preparei o link youth-talks.org/survey na navegação privada

Se for embaixador, indiquei a minha entrevista de rua enviando uma
mensagem na conversa #activities na Discord

Encontrei um local para realizar a minha entrevista de rua e verifiquei se 
me era permitido ficar lá

Durante a atividade

Apos a atividade

Antes da atividade

Organizar uma
entrevista de rua

Estou no lugar escolhido

Inicio sessão na navegação privada para poder preencher vários
questionários seguidos (caso contrário, as respostas anteriores
permanecem guardadas)

Insiro as respostas dos participantes (uma ideia por linha)

Agradeço ao participante pelo tempo despendido
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Preencho o questionário «Apresentar a minha entrevista de rua» 
no espaço «Atividades» em youth-talks.org, onde posso publicar
uma fotografia e partilhar algum feedback sobre a realização da 
atividade

https://youth-talks.org/activities/


Organizar um stand

YOUTH TALKS

• Divulgar as Youth Talks

• Incentivar os transeuntes a participar, 
especialmente respondendo ao questionário

• Informar os potenciais participantes, 
responder às suas perguntas

• Acompanhá-los no preenchimento do 
questionário

Formato e objetivos Tempo recomendado

Realizacao da atividade

Material necessario

Uma mesa, um 
computador, materiais
impressos (incluídos no 
kit de comunicação)...

1. Depois de teres encontrado um local, obtido autorização para te 
instalares lá e marcado uma data, chega ao local um pouco mais cedo
para teres tempo de preparar tudo: mesa, cartazes, música (se quiseres), 
etc. 

2. Interpela os transeuntes para convidá-los a conhecer o stand 
3. Apresenta a iniciativa aos transeuntes interessados, responde às suas 

perguntas
4. Encoraja-os a responder ao questionário em youth-talks.org/survey

(podes até sugerir-lhe responder contigo em modo de entrevista de rua 
(cf. páginas anteriores)

5. Não hesites em convidá-los a juntarem-se à rede de embaixadores!

Alguns conselhos
• Se estiveres numa organização parceira da Youth Talks e precisares de 

imprimir conteúdos (folhetos, cartazes, etc.), fala diretamente com a tua 
pessoa de contacto

• Podes pedir a outras pessoas que dirijam o stand contigo: é mais 
agradável e permite que se revezem

• Estás à vontade para montar e decorar o teu stand como quiseres! O 
stand mais bonito será recompensado no fim da consulta 🤩

Preparação: 30 min.
No local: 30 min. a 4h
Apresentação: 10 min.
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Selecionei o conteúdo que queria partilhar (cartazes, folhetos, etc.) 
do kit de comunicação ou criei os meus próprios elementos visuais
de acordo com o guia de estilo Youth Talks

YOUTH TALKS

Encontrei um lugar para me instalar e pedi autorização prévia para 
me instalar (câmara municipal, universidade...)

Imprimi o conteúdo que queria distribuir

Durante a atividade

Apos a atividade

Antes da atividade
LISTA DE VERIFICACAO

Organizar um stand

Se for embaixador, indiquei o meu stand enviando uma
mensagem na conversa #activities na Discord

Chego cedo para montar o meu stand

Informo os visitantes e encorajo-os a preencher o questionário

Eventualmente, encontrei uma ou mais pessoas para dirigir o stand 
comigo

Tiro uma fotografia do meu stand

Preencho o questionário «Apresentar o meu stand» no espaço
«Atividades» em youth-talks.org, onde posso publicar uma
fotografia e partilhar informação sobre como correu a atividade

Se possível, registo o número de visitantes

Incluí um computador (e a sua bateria!) para projetar conteúdos
ou mostrar o site da iniciativa
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https://trello.com/b/LG9qZuSL/assets-ambassadors
https://youth-talks.org/activities/


Organizar um 
workshop de conversação

YOUTH TALKS

• Propor uma modalidade de participação à 
Youth Talks que seja complementar à 
consulta online

• Fazer os participantes dialogarem
coletivamente em torno dos temas da 
consulta

• Fazer parte de uma iniciativa global para 
imaginar o mundo de amanhã com os 
jovens

Formato e objetivos Tempo recomendado

Realizacao da atividade

Material necessario

Marcadores, papel, post-
its, eventualmente um 
quadro ou computador
se o fizeres online

1. Reúne os participantes, organiza uma rápida mesa-redonda e apresenta
a iniciativa Youth Talks

2. Divide os participantes em grupos de até 6 pessoas, dependendo do seu
número (é possível um único grupo); 

3. Atribui a cada grupo um plano do documento «planos e instruções» 
disponível no kit completo de atividades. Podes tomar notas das
discussões e garantir que todos têm a oportunidade de se expressar.

4. Tu mandas no tempo: recorda o tempo aos participantes
5. No final da atividade, recolhe todos os planos completos para que possas

depois apresentá-los em youth-talks.org.

Alguns conselhos
• Para recrutar participantes, podes recorrer ao kit de comunicação, 

publicar mensagens nas redes sociais, pedir a outras pessoas para difundir
a mensagem...

• Lembra-te de tirar fotografias para nos enviar!
• Para facilitar a preparação e a dinamização do workshop, não hesites em

formar par com um amigo ou outro embaixador.
• Não te esqueças de reservar algum tempo para a apresentação em

youth-talks.co.uk

Preparação: variável
Duração do workshop: 
1h
Apresentação: 20 min.

KIT DE ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES | PÁGINA 10



YOUTH TALKS

Durante a atividade

Apos a atividade

Antes da atividade

LISTA DE VERIFICACAO

Encontrei um espaço e obtive autorização para utilizá-lo no meu
workshop (por exemplo, uma sala numa universidade, um café...)

Enviei um lembrete do convite com o local e detalhes do evento para 
os participantes

Criei um formulário de inscrição para acompanhar os participantes 
(recomendamos o Google Forms ou Eventbrite).

Se for embaixador, indiquei o meu workshop enviando uma
mensagem na conversa #activities na Discord

Enviei uma mensagem de agradecimento aos participantes.

Apresentei todos os planos preenchidos pelos participantes em youth-
talks.org

Dei as boas-vindas aos participantes, organizei uma mesa-redonda 
e apresentei a iniciativa

Dividi os participantes em grupos e distribuí os planos.

Tomei notas das discussões para completar as informações escritas
pelos participantes nos planos

Pedi autorização aos participantes para tirar uma fotografia do 
workshop, que enviarei juntamente com a minha apresentação em
youth-talks.org.

Organizar um 
workshop de conversação
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Comuniquei através dos canais internos da minha
universidade/organização (mailing list, intranet...) e redes sociais.

http://youth-talks.org/wp-content/uploads/2022/10/TEMPLATE_Conversation_PT.pdf
https://trello.com/b/LG9qZuSL/assets-ambassadors/


YOUTH TALKS

Etapa 1
Inicio sessão em youthtalks.org/activities.

Etapa 2
Seleciono o workshop que organizei (neste caso, «Apresentar um 
workshop de conversação»).

Para assegurar que as ideias resultantes do workshop são tidas em conta, é
importante apresentá-lo na plataforma

Etapa 7
Terminei a minha apresentação, posso descarregar o meu certificado de 
organizador.

Apresentar o workshop na plataforma

Etapa 3
Preencho as informações gerais sobre o meu workshop.

Etapa 4
Respondo a todas as perguntas sobre os planos do meu workshop, 
garantindo que separo cada ideia numa linha de resposta diferente

Etapa 5
Se tiver uma fotografia do meu workshop, importo-a, com a autorização
dos participantes ou dos participantes não identificáveis (de costas, por
exemplo).

Etapa 6
Posso terminar, adicionando eventuais comentários.

Organizar um 
workshop de conversação
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YOUTH TALKS

Tempo recomendado

Realizacao da atividade

Papel, lápis e 
marcadores, post-its e, 
se necessário, 
materiais adaptados
ao formato da obra a 
criar

Alguns conselhos

Formato e objetivos

Organizar um
workshop criativo

1. Dirige-te ao local escolhido para o workshop para instalar todo o material
necessário ou inicia sessão com antecedência

2. Primeira sequência do workshop: inspiração. Mostra este vídeo aos 
participantes (lembra-te de configurar as legendas)

3. Partilha as instruções do workshop (incluídas no guia)
4. 4. Consoante o número de pessoas, divide os participantes em vários

grupos (3 a 6 pessoas por grupo)
5. Define um tempo de produção de 1h15 para que os participantes tenham

tempo para desenvolver a sua criação. Não hesites em verificar se está
tudo a correr bem e em informar os participantes do tempo restante.

6. Por fim, utiliza os últimos 30 minutos para que cada grupo possa
apresentar o seu conteúdo. Também podes trazer público!

• Neste formato de atividade, os participantes querem frequentemente
mais tempo para terminar a sua obra. Lembra-te disto na tua 
organização!

• Ao longo do workshop, verifica que os participantes não estão
bloqueados! 

• Propor uma modalidade de participação à 
Youth Talks baseada na criatividade e na 
produção de uma obra: narrativa escrita, 
desenho, cadáver esquisito, escultura, 
rábula...

• Imaginar o futuro da juventude de forma 
original e artística

• Promover as obras
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Preparação: variável
Duração do workshop: 2h
Apresentação: 20min.

Material necessario

https://www.youtube.com/watch?v=kcagCxWiJGE


YOUTH TALKS

Durante a atividade

Apos a atividade

Antes da atividade
Encontrei uma sala ou espaço para organizar a minha atividade

Organizar um
workshop criativo
LISTA DE VERIFICACAO

Comuniquei através dos canais internos da minha
universidade/organização (mailing list, intranet...) e redes sociais.

Criei um formulário de inscrição para acompanhar os participantes 
(recomendamos o Google Forms ou Eventbrite).

Enviei um lembrete do convite com o local e detalhes do evento para 
os participantes

Se for embaixador, indiquei o meu workshop enviando uma
mensagem na conversa #activities na Discord

Escolhi um formato de criação e trouxe comigo todo o material
necessário para a minha atividade

Mostrei o vídeo inspiracional e expliquei as instruções

Indiquei aos participantes o tempo de criação disponível e relembrei-
os com frequência

Reservei algum tempo para apresentar as criações

Enviei uma mensagem de agradecimento aos participantes.

Preenchi o questionário de apresentação na plataforma;
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YOUTH TALKS

INSTRUCOES

Organizar um 
workshop criativo

Bem-vindos a este workshop criativo! Neste workshop, tentaremos
representar o mundo com que nós, jovens de hoje, sonhamos para o amanhã.

Através da vossa criação, convidamo-los a contar uma história, quer seja em
forma textual, escultórica, visual, poética ou sonora... A única instrução que têm
é o ponto de partida: 

«Hoje é um dia muito importante. Conseguimos! Após anos a reinventar o 
mundo, as nossas esperanças foram finalmente realizadas. Deixem-me 
contar-vos...»

Em termos de divisão do tempo de criação, e para garantir que têm tempo 
para completar a vossa obra dentro do tempo estabelecido, recomendamos
que antevejam: 

• 20 min. para definir uma ideia, eventualmente personagens, situações, etc.

• 45 min. para criar (escrever, desenhar, construir, compor...)

• 10 min. para rever a obra e fazer quaisquer retoques finais.

Atenção, o tempo voa! 

Quando terminarem a vossa criação, incentivamo-los a apresentá-la. Para 
isso, não hesitem em colocá-la em cena! São livres de escolher a forma como
querem apresentá-la: teatro, rábula, narração por vários membros do grupo.

A vossa criação irá então juntar-se à base de dados da Youth Talks. Será
apresentada na plataforma no final da iniciativa, e muitos trabalhos serão
destacados ao longo da consulta! 
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YOUTH TALKS

Apresentar o workshop na plataforma

Organizar um 
workshop criativo

Etapa 1
Inicio sessão em youthtalks.org/activities.

Etapa 2
Seleciono o workshop que organizei.

Para assegurar que as ideias resultantes do workshop são tidas em conta, é
importante apresentá-lo na plataforma

Etapa 8
Concluí a minha apresentação, posso descarregar o meu certificado de 
organizador

Etapa 4
Carrego a(s) criação(ões) do meu workshop (word, pdf, jpg...)

Etapa 5
Categorizo a minha criação, adicionando palavras-chave que a 
caracterizem

Etapa 7
Posso terminar, adicionando eventuais comentários

Etapa 3
Preencho as informações gerais sobre o meu workshop.

Etapa 6
Adiciono os nomes dos autores da criação
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https://youth-talks.org/activities/


Junta-te à rede de 
embaixadores

YOUTH TALKS

Ser um embaixador Youth Talks significa:
Um compromisso que faz sentido, que te permitirá agir para promover
uma iniciativa ao serviço da educação do futuro

• Reuniões e intercâmbios com membros da comunidade de
embaixadores Youth Talks em todo o mundo!

• Uma experiência enriquecedora que poderás valorizar mais tarde:
poderás adquirir competências em gestão comunitária e dinamização
de atividades que poderás valorizar e reutilizar na tua vida académica
e profissional

• Um investimento de acordo com as tuas possibilidades e disponibilidade

Em termos concretos, isto significa:
• Promover a iniciativa na tua rede: incentivar o maior número possível de

pessoas a participar no questionário e nas atividades Youth Talks

• Organizar atividades Youth Talks: realizar mini entrevistas de rua, gerir
um stand Youth Talks, organizar debates, workshops de criatividade...

• Assegurar a correta apresentação dos workshops e promovê-los na
rede de embaixadores sobre tópicos de discussão Discord.

Queres juntar-te à aventura? Para te registares,
basta preencher este questionário. Serás então
adicionado ao nosso servidor Discord e poderás
acompanhar todos os eventos organizados pela rede.
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https://survey.youth-talks.org/survey/ambassadorpt/questions/


Alguma pergunta? Algum
comentário? Podes contactar-
nos: 
• Por e-mail através do seguinte endereço: 

ambassadors@youth-talks.org

• No servidor Discord dos embaixadores

mailto:ambassadors@youth-talks.org

