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Ao moderar uma sessão virtual YALILearns, pode ter um impacto positivo no seu sector através de 
uma simples partilha do seu conhecimento nas redes sociais. Moderar, com sucesso, uma sessão 
virtual YALILearns pode ser fácil se seguir estas quatro etapas: 
 

Pasta de Materiais Para Planificação de Uma Sessão Virtual YALILearns

APRENDA A SER UM LÍDER EM YALI.STATE.GOV/LEARNS 

1. Escolha um Recurso

• Há mais de 29 Cursos Online da Rede YALI e Séries de Vinhetas de Vídeo sobre temas como 
crescimento empresarial, agricultura, liderança e direitos da mulher. Dependendo da sua 
área de conhecimento ou interesse, escolha em https://yali.state.gov/portugues/ um de 
entre estes recursos que gostaria de partilhar com a sua comunidade. 

• Complete o curso da sua preferência e faça o teste online, ou veja até ao fim todas as partes 
da série de vídeo que escolheu. 

Escolher um Recurso1 Planificar a sua Sessão 2

Moderar a sua Sessão 3 Apresentar um Relatório4

Para além desta pasta de materiais, o sítio da internet YALILearns (yali.state.gov/learns) 
oferece também vários recursos, incluindo Guias de Moderação, postes de blogue e materiais 
promocionais que o podem ajudar a planificar a sua sessão. Por favor tenha em conta que 
todas as sessões YALILearns são organizadas com base na informação à sua comunidade virtual 
utilizando recursos partilhados na Rede YALI. Nunca deve cobrar qualquer remuneração por 
um evento da Rede YALI ou sessão virtual YALILearns.

https://yali.state.gov/portugues/
http://yali.state.gov/learns
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3. Modere a sua Sessão 

• Ligue-se à plataforma de rede social que escolheu à hora que divulgou para a sua sessão 
virtual e publique a primeira Pergunta para Discussão! Pode enviar às pessoas que convidou 
um lembrete, em email ou em mensagem, para que não se esqueçam de participar! 

• Não deixe de monitorizar e responder a questões e ideias publicadas no tópico de conversa 
da sua sessão na rede social! Pode também convidar amigos ou contactos com conheci-
mentos especializados numa área relevante para o ajudarem a responder a perguntas. 

• Descontraia-se e desfrute da sessão! Fez uma boa planificação e com certeza terá uma ex-
celente conversa com os participantes!  

2.  Planifique a sua Sessão 

• Escolha as Perguntas para Discussão: Consulte yali.state.gov/learns e encontre o Guia 
de Moderação que corresponde ao curso ou série de vídeo que escolheu. Para uma sessão 
virtual YALILearns, não necessita de rever todo o Guia de Moderação! Leia o guia e escol-
ha a Pergunta para Discussão (uma ou duas!) que lhe for mais útil. Esta será a questão, ou 
questões, que vai publicar nas redes sociais para dar início à sua sessão! 

• Identifique a sua Audiência: Pense nas pessoas que gostaria de convidar para a sua sessão 
virtual. Já estão activamente envolvidas no tópico que irá abordar, ou ele é novo para elas? 
São perguntas deste género que o podem ajudar a enfocar a sua sessão virtual. 

• Planifique a Logística:  Que plataforma das redes sociais seria mais útil à sua interacção 
com outras pessoas? Há um momento do dia específico, ou dia da semana, que permita a 
um maior número de pessoas participar na discussão? Considere estas questões antes de 
promover a sua sessão virtual. 

• Promova a sua Sessão Virtual: Envie um email, mensagem de WhatsApp, mensagem di-
recta nas redes sociais ou mensagem de texto a amigos, família e outras pessoas na sua rede 
de contactos e convide-os para a sua sessão virtual. 

http://yali.state.gov/learns
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Recursos Adicionais 
Deseja obter mais informação de experientes moderadores YALILearns? Visite o 
Blogue da Rede YALI, onde encontra histórias e sugestões de membros da Rede YALI que 
organizaram sessões de sucesso. Visite yali.state.gov/learns/#blog para ler as histórias mais 
recentes.  

4. Apresente um Relatório 
 
Parabéns por moderar a sua sessão virtual YALILearns! 

• Utilizando a ficha de feedback YALILearns (A ficha está acessível em yali.state.gov/even-
treport). 

• Seja uma fonte de inspiração para outros que queiram liderar as suas próprias sessões virtu-
ais, partilhando o seu sucesso nas suas plataformas de redes sociais.

• Planifique a sua próxima sessão YALILearns!

http://yali.state.gov/learns/#blog
http://yali.state.gov/eventreport
http://yali.state.gov/eventreport

