
 
 
 

                  
 

         

Workshop Net_Telling 

A partilha de estórias reais enquanto ferramenta de promoção de práticas saudáveis no uso da 

Internet 

 

Programa 

 

1ª sessão_Qual é o meu perfil?  

Objetivos: quebra-gelo, treino das primeiras fases de comunicação e interconhecimento; criar 

conexões reais com pessoas reais; criar ambiente confortável e desinibido; treino da escuta - 

início e finais de estórias para conectar; a importância de um bom começo e de um bom final. 

 

Duração total: 2h30 (prevê-se intervalo de 10 mn) 

Fase do Grupo: inicial 

 

2ª Sessão_Laboratório de Empatias  

Objetivos: aprofundar a confiança, a empatia e suscitar o à vontade na partilha de estórias 

através de um conjunto de exercícios/jogos pré-planeados; começar a identificar estórias, 

memórias de situações que possam ser trabalhadas para a apresentação final. 

 

Duração total: 2h30 (prevê-se intervalo de 10 mn) 

Fase do Grupo: intermédia 

 

3ª Sessão_Motor de busca para estórias únicas  

Objetivos: manter e aprofundar o clima de confiança; estimular o net_teller e encontrar a 

respetiva net_estória; avaliação das potencialidades das estórias partilhadas em sessão de 

acordo com os “10 Mandamentos” do storyteller; identificar e selecionar as melhores estórias 

de cada participante. 

 

Duração total: 2h30 (prevê-se intervalo de 10 mn) 

Fase do Grupo: intermédia 

 

 



 
 
 

                  
 

         

4ª Sessão_Quais são as vossas cenas? 

Objetivos: trabalho intensivo sobre as potencialidades de cada estória; definir e trabalhar a 

arquitetura da estória: a arte/domínio, o processo, o enredo e os personagens, a força e o 

impacto da estória. 

 

Duração total: 2h30 (prevê-se intervalo de 10 mn) 

Fase do Grupo: intermédia/final 

 

5ª Sessão_Respirar fundo e subir ao palco  

Objetivos: trabalho intensivo de cada estória; interiorização da narrativa oral sobre a estória 

“construída” e preparação dos participantes para a apresentação final. 

 

Duração total: 2h30 (prevê-se intervalo de 10 mn) 

Fase do Grupo: final 

 

Ensaio Geral – 29 de outubro 

 

Apresentação Final - 30 de outubro 

 

Objetivos: apresentação pública do trabalho realizado pelos jovens perante um público 

convidado para o efeito 

 

Duração total: 60 mn 

Fase do Grupo: finalização 

 

Local: Centro de Juventude de Lisboa 

Endereço: Rua de Moscavide 71, 1990-100 Lisboa 

https://goo.gl/maps/st774sit2PUCrJZ47 

https://goo.gl/maps/st774sit2PUCrJZ47

