O GRILO JIMINY
O grilo Jiminy (Grilo Falante) é o deuteragonista da
longa-metragem de animação da Disney Pinóquio, de
1940. É um grilo antropomórfico, perspicaz e
engraçado, que é representado com uma cartola, um
fraque e um guarda-chuva. Jiminy foi nomeado a
consciência oficial de Pinóquio pela Fada Azul, na
esperança de que pudesse guiar Pinóquio na sua viagem
para se tornar um rapaz de verdade.

FOLHETO

"Nomeio-te a consciência de Pinóquio, alto guardião do
conhecimento do certo e do errado, conselheiro em
momentos de grande tentação e guia ao longo da sua
viagem. Levante-se, senhor grilo Jiminy", disse a Fada
Azul.
Fonte: https://disney.fandom.com/
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O projeto JIMINY disponibiliza todos os seus recursos numa
plataforma gratuita disponível em www.jiminy.erasmus.site/pt

Tem também uma página no Facebook com conteúdos
atualizados sobre inteligência emocional, consciência digital e
estilo
de
vida
empreendedor,
disponível
em
https://www.facebook.com/jiminy.erasmus
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SOBRE O JIMINY

O IMPACTO DO JIMINY
O projecto JIMINY foi concebido de modo a ter um impacto
sustentável, durante e após o ciclo de vida do projeto, em dois
públicos-alvo aos níveis nacional e europeu.
Membros de grupos desfavorecidos têm melhorado a sua
inteligência emocional, consciência digital e estilo de vida
empreendedor ao participar nas ações de formação JIMINY. Esta
qualificação melhora a integração deste público-alvo no
mercado de trabalho e na sociedade.

O JIMINY é um projeto desenvolvido e implementado em
colaboração com parceiros de sete países europeus — Portugal
(Mindshift Talent Advisory), Roménia (ADES), Polónia (CWEP),
Grécia (SYMPLEXIS), Espanha (Innohub), Irlanda (CCS Digital
Education) e Itália (LABC) — no âmbito das parcerias
estratégicas para a educação de adultos Erasmus+. Visa
aumentar as técnicas de inteligência emocional, consciência
digital e estilo de vida empreendedor entre os membros de
grupos desfavorecidos e formadores.

Os formadores têm reforçado as suas competências para
oferecerem formação à medida e apoiarem formandos pouco
qualificados. A formação a providenciarem terá um impacto
positivo através da abordagem participativa, aumentando o
envolvimento dos grupos desfavorecidos na aprendizagem.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Ao nível nacional, os resultados do projeto estão disponíveis
em português, mas também existem nas línguas dos países
parceiros. Esses recursos educativos abertos podem ser
acedidos por quaisquer partes interessadas, alcançando, assim,
mais formandos e formadores e melhorando os sistemas de
educação e formação.

ESTILO DE VIDA EMPREENDEDOR

CONSCIÊNCIA DIGITAL

O JIMINY tem sido divulgado por toda a Europa, e recursos estão
disponíveis para qualquer país.
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A MISSÃO DO JIMINY

“

Action Cards JIMINY
inteligência emocional vs.

Hoje em dia, o baixo nível de competência
digital pode deixar uma pessoa em
desvantagem, não só no mercado de trabalho,
mas também na sociedade em geral.

O objectivo do projeto JIMINY é aumentar as técnicas de
inteligência emocional, consciência digital e estilo de vida
empreendedor entre membros de grupos desfavorecidos — tal
como pessoas pouco qualificadas, desempregados, adultos em
risco de pobreza e migrantes — assim como entre formadores.
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inteligência emocional

autoconsciência

autogestão e autocontrolo

autoconfiança e autoestima

automotivação

consciência social

gestão de relações

escuta ativa

expressões faciais

linguagem corporal

gestão e resolução de conflitos

recursos educativos abertos

ambientes virtuais de aprendizagem

conteúdo multimédia

segurança digital

propriedade intelectual

mundo digital

programas de escritório

editor de imagens gimp

conferências online

networking

redes sociais para empreendedores

estratégia nas redes sociais

Como tal, existe uma ligação direta entre o reforço da
competência digital e os esforços para criar sociedades mais
inclusivas e coesas. Consequentemente, formadores e quem
procura emprego precisam de desenvolver as suas
competências digitais.
Uma aptidão fundamental para qualquer indivíduo ter um bom
desempenho no local de trabalho e uma melhor integração na
vida social e económica da sua comunidade é também a
inteligência emocional. Autoconhecimento, autogestão,
motivação, empatia e competências sociais são reconhecidos
como fatores por detrás do sucesso pessoal e profissional.

inteligência cognitiva

tomada de decisões e resolução de
oportunidades

problemas

gestão de risco

comprar de forma inteligente

gestão do orçamento pessoal

poupar dinheiro

resiliência

pensamento criativo

pragmatismo

autoanálise

planeamento estratégico

proatividade

características dos empreendedores

validação de competências i

validação de competências ii

Europass

criatividade

inovação e tomada de risco
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JIMINY EM NÚMEROS

JIMINY PERSONAL TRAINER
O JIMINY Personal Trainer é um guia desenvolvido através de
inteligência artificial, que assegura e apoia todo o processo de
aprendizagem e qualificação. Diagnostica necessidades
individuais, proporcionando aos beneficiários um percurso de
aprendizagem personalizado, em que os action cards
desempenham um papel central.

O projeto JIMINY envolve um grande número de participantes
através de várias ações de divulgação e de formação
promovidas em Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, Roménia,
Polónia e Grécia.

Cada um dos 42 action cards orienta os formandos através de
um conjunto de actividades práticas para melhorarem as suas
competências de inteligência emocional, consciência digital e
estilo de vida empreendedor.

850
seguidores

300
stakeholders

Como funciona o JIMINY Personal Trainer?

1. Como

2.

3.

ponto de partida, o formando é convidado a
realizar uma identificação de lacunas de conhecimento,
respondendo a uma série de perguntas; esta etapa ajuda
a criar um percurso específico para cada formando.
Depois, o sistema utiliza a sua lógica interna para sugerir
colmatar as lacunas de conhecimento através de action
cards
específicos;
esta
função
é
realizada
automaticamente e apresenta um percurso de
aprendizagem personalizado.
Finalmente, o conjunto de action cards definido para o
formando é apresentado, aparecendo em primeiro lugar
os que apresentam uma relação elevada de
investimento/retorno; isto significa que primeiro são
apresentados os action cards que requerem um baixo
investimento de tempo e de recursos, mas que podem
conduzir a efeitos substanciais para os formandos.
8

140
formadores

140 formandos
desfavorecidos

7 países
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JIMINY MANUAL DE AUTOAJUDA
O JIMINY Manual de autoajuda aborda o desenvolvimento de
técnicas para melhorar a inteligência emocional, a consciência
digital e o estilo de vida empreendedor.
Cada módulo oferece os seguintes conteúdos:
 Objetivos de aprendizagem;
 Enquadramento teórico;
 Exercícios e quizzes;
 Leituras adicionais;
 Avaliações de conhecimentos.

MÓDULO 1— Inteligência emocional
1.1. Inteligência emocional, autoconsciência e
autogestão
1.2. Sensibilização social, gestão social e planeamento
de ações

MÓDULO 2 — Consciência digital

O JIMINY Manual de autoajuda desempenha dois papéis:

2.1. Consciência digital e competências digitais

1. Pode

ser utilizado por membros de grupos
desfavorecidos para aumentarem as competências nos
três tópicos e, consequentemente, para aumentarem as
suas possibilidades de (re)integração na vida social e
económica das suas comunidades;

2.2. Recursos digitais e redes sociais
MÓDULO 3 — Estilo de vida empreendedor
3.1. Estilo de vida empreendedor e tomada de
decisões economicamente seguras

2. Pode ser utilizado por formadores como um manual para

3.2. Autorresponsabilidade, sonhos-competênciasoportunidades e concretização de objetivos

sessões destinadas a aumento de competências nos três
tópicos.

3.3. Validação de competências: iniciativa e espírito
empreendedor

Para apoiar a implementação das diferentes técnicas, os
formadores podem seguir os Plano de sessão JIMINY, que
incluem métodos e recursos formativos que podem ser
utilizados durante as sessões.
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