
 

 
Projeto está a votação para integrar as Academias Gulbenkian do Conhecimento até dia 9 de junho 

 

“Gym2beKind” treina competências sociais dos estudantes  

da ESSLei com jogos de tabuleiro  

 

Desenvolver competências sociais e permitir o treino ativo e inovador das habilidades de comunicação dos 

estudantes da Escola Superior de Saúde (ESSLei) do Politécnico de Leiria, com recurso a jogos de tabuleiro 

modernos e dinâmicas/simulações de grupo, é o propósito do “Gym2beKind”. O projeto, liderado por Marlene 

Rosa, docente e investigadora da ESSLei do Politécnico de Leiria, em colaboração com o investigador Micael 

Sousa, especializado na aplicação de jogos a contextos de formação, está agora a votação para integrar o 

programa Academias Gulbenkian do Conhecimento, da Fundação Calouste Gulbenkian, de forma a poder 

garantir a sua implementação continuada, precisando para isso de obter mais de 20.000 votos até ao dia 9 de 

junho. 

 

A estratégia desenhada no âmbito do “Gym2beKind” destaca-se por proporcionar um treino de competências 

específicas num contexto de simulação não forçado, em que os jogadores são naturalmente incentivados a 

negociar e a cooperar, correndo riscos e assumindo decisões em equipa. As metodologias usadas permitem 

ainda que os jogadores se adaptem à evolução nas regras dos jogos/dinâmicas, alterando as suas estratégias 

colaborativas com o objetivo de promover a resolução de problemas num cenário em constante mudança.  

 

A fim de desenvolver a sua formação com recurso a jogos de tabuleiro e dinâmicas de grupo para o treino de 

competências sociais, o “Gym2beKind” pretende dotar a Escola Superior de Saúde com equipamentos 

apropriados, jogos especializados para as ações de formação previstas; capacitar os docentes da ESSLei com 

formação adequada para implementação, em período letivo, desta iniciativa; além de criar hábitos na agenda 

letiva dos cursos e espaços comuns na ESSLei para a implementação regular destas metodologias. Uma hora 

por semana, juntamente com mais 30 minutos de metodologias orientadas focadas no debate das 

aprendizagens obtidas, em 20 sessões com um máximo de 16 pessoas por sessão, é a proposta do 

“Gym2beKind”. 

 

«As competências sociais são fundamentais nas áreas da saúde e, como tal, a comunicação clínica efetiva 

deve ser um objetivo nuclear da educação de todos os profissionais desta área», considera Marlene Rosa, 

lamentando que a aptidão para comunicar em contexto clínico seja muitas vezes «considerada como 

competência “soft”, e apenas ensinada de forma pouco estruturada, fazendo parte de uma espécie de 

curriculum oculto. Isto acaba por ter consequências graves na performance destes futuros profissionais, com 

casos de desistência, depressão e diminuição de efetividade nos cuidados prestados». Para a coordenadora 

do “Gym2beKind”, «a qualidade de experiências de aprendizagem de jovens adultos nos primeiros anos de 

ensino académico é determinante para a sua adaptação ao contexto e para o seu sucesso profissional», 

destacando que «estratégias de ensino especializadas que respondam às suas maiores dificuldades podem 

facilitar esta adaptação». 

 

A integração nas Academias Gulbenkian do Conhecimento, que criou um movimento de promoção de 

competências para capacitar crianças e jovens para um futuro em rápida mudança, é a próxima etapa do 

“Gym2beKind”. O projeto do Politécnico de Leiria enquadra-se no objetivo da Fundação de chegar a 10 mil 

jovens nos próximos cinco anos, e dotar uma centena de organizações de metodologias e estratégias que 

desenvolvam novas competências num universo de sub-25 anos, facultando-lhes o apoio técnico, financeiro e 

a mentoria da Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

O apoio com a votação para integração do “Gym2beKind” nas Academias Gulbenkian do Conhecimento, pode 

ser feito através do link: https://gulbenkian.pt/academias/concurso-2020/gym2bekind/?fbclid=IwAR0r28C-

ysmBF1IEN8JeoEC16m4DhsppCjSeofUq6fPUKXr0aSXsCzOV8dc  

https://gulbenkian.pt/academias/concurso-2020/gym2bekind/?fbclid=IwAR0r28C-ysmBF1IEN8JeoEC16m4DhsppCjSeofUq6fPUKXr0aSXsCzOV8dc
https://gulbenkian.pt/academias/concurso-2020/gym2bekind/?fbclid=IwAR0r28C-ysmBF1IEN8JeoEC16m4DhsppCjSeofUq6fPUKXr0aSXsCzOV8dc


 

 
 

Leiria, 29 de maio de 2020 

 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação  

João Alves da Costa * 939 234 511 * 244 859 130 * jac@midlandcom.pt 

António Laranjeira * 939 234 505 * 244 859 130 * ajl@midlandcom.pt  

Patrícia Rocha * 939 230 020 * 244 859 130 * pr@midlandcom.pt 
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