
Módulo IV
Escolha e processo de decisão



Como tomar
decisões

Porque é que temos de tomar decisões?

• Para encontrar novas oportunidades 

• Para resolver o problema 
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Há diferentes maneiras de tomar decisões.

Na minha opinião, é importante 

• o que eu quero e por que o quero.  

• Estou à procura de informação relevante.

• Considero a situação.

2019-1-AT01-KA204-051251 3



Tenho de 
decidir

Os passos seguintes ajudá-lo-ão

• Considerar Todos os Factos

• Lista de controloQuais são os factores que 
influenciam a decisão?Por exemplo: problema, 
pergunta, situação ...

• Mais Menos Interessante

• Lista de verificaçãoQuais são os aspectos positivos 
e negativos?
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Exemplo

• Situação
Gostaria de tomar parte nas políticas.

• Pergunta
O que é que tenho de fazer para isso?
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Decisões

• Pequenas decisões

Decisões diárias 

Por exemplo: O que é que vou vestir hoje?

• Grandes decisões

Decisões que precisam de mais reflexão

Por exemplo: vou contentar-me em ir à escola?
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Campanha
eleitoral

O que é uma campanha eleitoral? 

A forma como os partidos tentam obter votos.
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Visão

O que é uma Visão?

É o objectivo para o futuro. 

A visão diz onde e o que se quer representar no futuro. 

Uma visão deve ser breve, emocional, realista e 
compreensível. 
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Visão

Faça a si próprio algumas perguntas:

• O que podemos fazer? 

• Porque é que estamos a fazer isto? 

• Para quem estamos a fazer isto?
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Construir uma
visão

Do que se trata uma visão?

• Quem somos nós?

• O que é que fazemos?

• Qual é a estratégia para os nossos objectivos?
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Construir uma
visão

Procedimento

• Criar uma versão de rascunho. 

• Obtenha contributos dos seus colegas e de outros 
peritos. 

• Apresente a visão 
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Boa Visão?!

Por exemplo, toda a gente conhece a IKEA:

A visão da IKEA é criar uma vida diária melhor para as muitas 
pessoas.
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Onde

Eventos, centros comerciais, parques, News Papers... 

Qual o desenho a utilizar para os nossos materiais? 

Cores, imagens, gráficos, fotos, fontes ...
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Onde e como 
divulgamos a 
nossa visão?



Retrato

O que é um retrato?

Um retrato é um pequeno texto sobre uma pessoa. 

Por exemplo, a sua vida, a sua educação, o seu trabalho. 

O foco é um período ou uma fase da vida. 
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Como podemos criar um retrato?

1. Encontrar a informação relevante

2. escolher um tema, por exemplo, a profissão da pessoa

3. informações sobre a classificação

4. escrever 
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