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Apresente-se (3 minutos)

• Agradeça aos participantes a sua presença e apresente-se. Mencione que é membro da Rede YALI e que 
deseja iniciar uma conversa importante sobre a responsabilidade cívica. 

• Fale brevemente sobre a razão por que se interessa por este assunto e optou por organizar um diálogo 
comunitário sobre as eleições e a participação cívica.  

Quebra-gelo: Apresente-se em 20 palavras ou menos  (10 minutos)

• Peça aos participantes que escolham um par e se apresentem em 20 palavras ou menos, abordando os 
seguintes pontos: nome, de onde são, qual é o seu maior interesse e o que estão a fazer para resolver 
um problema da sua comunidade. 

• Peça aos participantes que troquem de par após um minuto. Repita três ou quatro vezes.

• Após várias apresentações na sala, os participantes devem ter uma boa ideia de quem são os seus cole-
gas, mesmo que não tenham sido apresentados a todos. 
 

Actividade de Grupo: Debate de ideias (10 minutos) 

• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas.

• Desafie cada grupo a identificar 10 razões pelas quais votar é importante na sua comunidade.

• Dê a cada grupo cinco minutos para fazer brainstorm em torno das suas ideias.

• Peça a um representante de cada grupo que apresente as suas ideias ao grupo alargado.

• Resuma brevemente as ideias apresentadas. Considere debater o seguinte: 

•  A maioria dos grupos identificou os mesmos motivos?

•  Dos exemplos apresentados quais foram os mais singulares? 

O seu Guia para Moderar uma Sessão sobre Compreender o 
Processo Eleitoral e a Responsabilidade Cívica 
 
Este guia vai ajudá-lo a moderar uma sessão do Curso Online Compreender o Processo 
Eleitoral e a Responsabilidade Cívica da Rede YALI. Usando este guia para orientação você e 
os seus colegas podem ficar informados sobre o papel dos cidadãos no processo eleitoral e a 
importância da defesa dos cidadãos.  
 
Duração: 105 minutos 
 

https://yali.state.gov/course-3616/#/
https://yali.state.gov/course-3616/#/


 YALILEARNS  | O SEU GUIA PARA MODERAR UMA SESSÃO SOBRE COMPREENDER O PROCESSO ELEITORAL E A RESPONSABILIDADE CÍVICA  3

Assista à Lição 1: “Tirar o máximo partido do seu voto” (7 minutos)  
 
Discussão de Grupo (15 minutos) 
Convide os participantes a reflectirem sobre o primeiro vídeo e as ideias apresentadas no seu brainstorm. 
De seguida convide-os a comparar as ideias apresentadas em ambos: O que era idêntico ou diferente? O 
que os surpreendeu? 

Assista à Lição 2: “Organização de Base Comunitária para a Participação Cívica” (7 
minutos)  
 
Discussão de Grupo (30 minutos) 

• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas.

• Peça a cada grupo para escolher um tópico e depois definir uma campanha de base para a sua comu-
nidade sobre o tópico selecionado. Cada grupo deve abordar o seguinte:

• Quais são as etapas que deve seguir para lançar esta campanha?

• Quem identificaria como seus apoiantes iniciais?

• Como criaria capacidade para a sua campanha?  

• Dê a cada grupo 20 minutos para formular ideias e 10 minutos para todos os grupos apresentarem as 
suas campanhas ao grupo alargado.  
 

Assista à Lição 3: “Relacionamento com Candidatos e Representantes Eleitos” (6 
minutos)  
 
Discussão de Grupo (10 minutos) 
Peça aos participantes que digam a sua opinião sobre o seguinte, depois de reflectirem brevemente sobre 
a terceira lição:

• Muitos queixam-se da compra de votos no período das eleições, mas o problema continua. Por que é 
que isso prejudica a realização de eleições livres e justas e uma democracia saudável?

• Que acha que se pode fazer para reduzir ou eliminar esse problema?

• Como convencer as pessoas de que esta vantagem a curto prazo pode levar a problemas a longo 
prazo, como a corrupção?   

Resumo Final (5 minutos) 

• Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme brevemente a importância de compreender as 
eleições e a responsabilidade cívica.

• Convide os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em  yali.state.gov.

https://yali.state.gov/course-3616/#/lesson/tirar-o-maximo-partido-do-seu-voto
https://yali.state.gov/course-3616/#/lesson/organizacao-de-base-comunitaria-para-a-participacao-civica
https://yali.state.gov/course-3616/#/lesson/relacionamento-com-candidatos-e-representantes-eleitos
https://yali.state.gov/

