
 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Atividade 4:  estudo de caso 

Tipo de atividade: Atividade comportamental – estudo de caso 

Objetivos de aprendizagem:  

Caso – narrativa – os exemplos são úteis para compreender os desafios da vida real. Através desta 
atividade, os participantes compreenderão que em cada caso/cliente devem pesquisar os seus 
antecedentes antes de chegar a conclusões falsas e estar cientes das suas diferenças culturais ou 
outras e tentar ver a partir da perspetiva dos seus clientes. 

Especificidades: A atividade pode ser realizada individualmente, mas funciona melhor em grupo. 

Duração: 1 hora 

Materiais necessários: Cenários & Lista de perguntas (pdf para imprimir) 
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Notas úteis para o formador: 

Em caso de a atividade ser realizada individualmente: Informe os formandos que serão fornecidos 
2 cenários e uma lista de questões. Estes podem escolher qualquer um dos cenários que gostem ou 
que seja mais provável de encontrar na sua prática. O objetivo da atividade é ler os cenários e 
tentar responder às questões fornecidas. Quando terminarem a atividade, voltam para o grupo 
para refletir sobre a sua experiência. 

Atividade em grupo: Coloque os formandos em pequenos grupos (2-4 pessoas) e forneça-lhes os 
cenários e as perguntas. Convide-os a tentar encontrar juntos as respostas às perguntas, a partilhar 
as suas ideias e experiências em casos semelhantes. Quando terminarem as perguntas, juntam-se 
em grupo para discussão. 

 

Instruções: 

Por favor, escolha qualquer um dos estudos de caso fornecidos e tente analisá-lo e responder às 
seguintes perguntas. Será mais eficaz se puder fazer esta atividade com um colega. 
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Cenário 1: Haldi, da Syria, requerente de asilo 

Haldi precisa de encontrar um emprego no país de acolhimento para convencer as autoridades 
locais a conceder-lhe asilo. Tentou conseguir um emprego várias vezes, mas não conseguiu até 
agora, e é por isso que está a ficar cada vez mais desesperado. Na sessão de aconselhamento de 
Despina, ele expressa raiva, deceção e falta de confiança em relação aos empregadores que não 
desejam empregar migrantes nos seus negócios. Ele sente que todos no país são hostis e têm 
preconceito contra ele como migrante. 

1. Sabe quais são as características sociais e culturais dos sírios? 
2. O que acha das pessoas que procuram asilo no seu país? 
3. Quais teorias e técnicas usará para ganhar a confiança de Haldi? 
4. Consegue reconhecer as barreiras que um solicitante de asilo enfrenta para encontrar uma 

profissão? 
5. Conhece o quadro jurídico para os requerentes de asilo? 
6. Como lida com a deceção de Haldi? 
7. Tem algum vínculo com empresas ou empreendimentos que poderiam contratar um 

migrante? 

 

Cenário 2: Tina, estudante com problemas de mobilidade 

Tina é uma estudante de 16 anos que sofre de artrite e se move numa cadeira de rodas. Ela vai ao 
conselheiro com a mãe para a ajudar a fazer uma escolha profissional. Tina tem muitas ideias sobre 
sua carreira futura, mas acredita que não pode fazer nenhuma delas devido à sua deficiência e tem 
medo de estar sempre sob a proteção dos seus pais. 

1. Quais são as características (sociais, emocionais, etc.) de uma pessoa com deficiência motora? 
2. Conhece a estrutura legal para a educação e emprego de pessoas com deficiência no seu país? 
3. Conhece alguma agência de educação e emprego para pessoas com deficiência motora no 

seu país? 
4. Conhece algum programa (nacional, europeu) de promoção do emprego para pessoas com 

deficiência? 
5. Que teorias de desenvolvimento profissional poderia aplicar no caso de Tina? 
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Questões para reflexão: 

● O que aprendeu com esta atividade? 
● Foi fácil encontrar as respostas para as perguntas fornecidas? 
● Que fontes podem ser úteis para obter as respostas de que precisa? 


