Dicas para uma
facilitação eficaz
Use estas dicas do facilitador para ajudar a orientar
os participantes em seu Scratch Day.

Faça perguntas ao invés de dar respostas
Pode ser tentador dar respostas imediatamente às
Planeje
perguntas. Mas, se possível, ao invés disso, faça
Organize
Compartilhe perguntas, de maneira que os alunos possam chegar
a suas próprias respostas. Pode ser algo simples,
Publique
como "Você pode me explicar o que seu programa
faz? O que você quer que ele faça?".
Imagine

Construa relações de confiança
O aprendizado é um processo social. Conheça seus
alunos e ajude-os a conhecer você. Para aprender
coisas novas, os alunos precisam estar abertos e
vulneráveis. E estar ao lado de pessoas que eles
conhecem e confiam pode facilitar o processo.
Use termos técnicos com cuidado
Fique atento às palavras que você usa. Evite usar
jargões. Se tiver que usá-los, use-os como uma
oportunidade de aprendizado, explicando os jargões.
Incentive a exploração, a experimentação e a
coragem para enfrentar desafios
Aos poucos, incentive os participantes a saírem de
suas zonas de conforto e experimentarem novas
atividades, conceitos e projetos.
O entusiasmo legítimo nos leva além
Às vezes, os alunos, especialmente os iniciantes,
podem se sentir inseguros com relação a seus
projetos. O incentivo ou estímulo pode ajudá-los a
se sentirem bem em relação a seu trabalho e em
seus próximos passos.

Seja um elo de ligação
Na oficina, aproxime os alunos com interesses
parecidos e coloque-os em contato com recursos
relevantes.
Coloque-se na posição deles
Tenha empatia com os alunos para compreender
melhor suas motivações e ações.
Traga à tona os interesses deles
Às vezes, pode levar tempo até que uma pessoa
saiba o que ela quer fazer. Crie um ambiente aberto
a vários interesses. Faça perguntas como “o que
você gosta de fazer?”.
Pegue nas ferramentas só em último caso
É tentador pegar no mouse, mas tente descrever
as etapas ao invés de fazê-las para os alunos. Se
você tiver que usar as ferramentas, depois de
mostrar e guiar os alunos pelas etapas, deixe-os
tentar novamente sozinhos.
Erros e falhas são bem-vindos
Ao invés de evitar os erros, incentive os alunos a
ficarem abertos a eles. À medida que você dá
suporte a eles em seus trabalhos, ajude-os a ver o
que eles estão aprendendo durante o processo.
As dicas do facilitador foram adaptadas
do Guia do Facilitador para o Aprendizado
Criativo em Família.

