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Método 2

Pensamento crítico para a sobrevivência: 
 Preso numa ilha

O exercício seguinte é um jogo de planeamento/simulação que requer muito pensamento
crítico.
Após uma breve introdução ao tema, das regras e processos de tomada de decisão, os
participantes têm de desenvolver uma constituição como parte do exercício.

MATERIAL:

TÍTULO:

3 unidades de 50 minutosTEMPO:

Tamanho Grupo: 8 a 12 pessoas

RESUMO:
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Informação adicional para os formadores

explicitamente e independentemente de um tema em particular;
com base unicamente num tema específico, com os princípios do pensamento crítico
revelados e explicitamente abordados na sala de aula;
com base num tema específico, sem revelar explicitamente atividades de pensamento
crítico;
como uma combinação de princípios gerais de pensamento crítico e de entrelaçamento
adicional com um ou mais conteúdos de lições.

Segundo a Associação Filosófica Americana, o pensamento crítico requer, por um lado, uma
atitude crítica, ou seja, uma vontade fundamental de questionar as coisas e chegar ao fundo
das mesmas. Por outro lado, requer competências cognitivas específicas para poder fazer
perguntas, pesquisar de forma independente, analisar e avaliar informação, e finalmente
chegar a juízos justificados e explicáveis.

Segundo dados de 2015 "Strategies for Teaching Students to Think Critically" de Abrami et al.,
o pensamento crítico (PC) é um julgamento propositado e auto-direcionado que conduz à
interpretação, análise, avaliação e conclusões, bem como explicações sobre o raciocínio em
que esse julgamento se baseia.

Os autores observaram que o pensamento crítico pode ser integrado na sala de aula de várias
maneiras:

Esta última abordagem revela-se particularmente eficaz, embora também possam ser
alcançados resultados positivos com as outras abordagens.

Abrami et al. exploram também a questão de quais os meios didáticos particularmente
adequados para promover o pensamento crítico. Distinguem entre a aprendizagem dialógica
(vários meios como interação centrada no professor, trabalho em pequenos grupos,
discussões de grupo "formais") e tutoria/aplicação para ensinar (resolução de problemas
aplicados, jogos, simulações, etc).

A pesquisa mostra que tanto a aprendizagem dialógica como a aplicada ao ensino e à tutoria
são métodos eficazes para promover o pensamento crítico por si só. O ideal, porém, é que
sejam combinados.
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Preparação

Tipos de governo (ditadura, monarquia, democracia, ...)
Possibilidades de decisão (decisão maioritária, decisão consensual, ...)
O que é uma constituição?

Tudo o que precisa é de uma sala grande onde os grupos tenham espaço suficiente
para trabalharem de forma autónoma. É melhor montar algumas mesas por grupo,
para que possam dispor os seus flipcharts e trabalhar neles.
Precisará de materiais para desenhar flipcharts (canetas, tesouras, cola, etc.).

Antes de iniciar o exercício, deverá falar sobre os seguintes tópicos relativos à educação
política (Não obrigatório):

Após uma breve introdução - como descrito acima - pelo formador, os participantes

são divididos em grupos e o exercício é introduzido.

DICA: Para dividir os grupos, dependendo do número de grupos, pode-se imprimir

imagens de ilhas (os modelos podem ser encontrados em https://pixabay.com) e

cortá-las em tantas peças de puzzle quantos os participantes por grupo. Devem

baralhar as peças e colocá-las viradas para cima. Cada participante tem de pegar

numa peça do puzzle e depois encontrar os seus parceiros de grupo.

Método 2
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Breve descrição da atividade
Os participantes são turistas de 1 cruzeiro cujo navio se virou devido a uma forte
tempestade e agora alguns estão encalhados numa ilha desabitada.
Para poder adaptar-se bem à situação, o treinador lê uma história.
(ver ficha de trabalho: história em Descarregar Material).

Atenção à angústia no mar

Reservaste um cruzeiro de Trieste (Itália) para a Austrália com os

teus amigos. Mas no caminho, há uma tempestade terrível e o

navio está em perigo. Tudo acontece muito rapidamente e de

repente não há mais espaço nos barcos salva-vidas para alguns

dos passageiros e para ti. Tu e alguns outros não têm outra

escolha senão ir ao mar e procurar abrigo em pedaços de madeira

a flutuar no oceano. Felizmente, todos flutuaram até terra e

pensam ter sido salvos. Mas encontram-se numa ilha desabitada,

longe da Austrália, perto da Nova Zelândia. 

Depois de recuperar do choque inicial, explora a ilha e descobre

que a água está a correr de uma montanha. Infelizmente, no

entanto, a fonte é difícil de alcançar no topo da montanha. No

sopé da montanha há muitas árvores de fruto. Mas serão estes

frutos comestíveis? De volta à praia, descobre-se que as bóias

flutuam. Os primeiros dias de ilha podem chegar.
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Ficha de trabalho "Regras do jogo".
Ficha de trabalho "Cartões dos acontecimentos" - O formador distribui os cartões
quando achar que é apropriado.

Depois, o formador pendura na parede, prancha, etc., um quadro/esboço feito por ele
próprio de uma ilha.
Nele deve haver uma montanha, uma fonte de água doce, uma área com árvores com
frutos (bastante indefinida: ou seja, sem macieiras), planícies, animais selvagens, etc. 

O treinador dá então aos participantes as regras do jogo.

Após o exercício ter sido concluído pelo formador, os participantes reúnem-se em plenário
e discutem o exercício em conjunto. 

Avaliação:
Como se sentiram os participantes durante o exercício?
Como é que discutiram? Conseguiram fazer valer a sua opinião?
Que sentimentos desempenharam no papel de decisão?
Como é que a decisão foi tomada nos grupos?
Todos podem viver com ela?
Será que os participantes consideram discriminatório ter de excluir
pessoas?
Como é que se sentem em relação a isso?
Quem é excluído no nosso grupo, instituição, ou sociedade?
Como é que funciona?

MATERIAL DISPONÍVEL

Perguntas iniciais; Cartões dos acontecimentos; História introdutória; Regras do jogo:
Pasta Completa

Método 2

https://drive.google.com/file/d/1e-LVGJWPF07c0kqaFN_h8LLJNNEhneZ7/view?usp=sharing

