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TIME TO THINK

O CURSO DE FACILITADORES SEÇÃO DOIS A QUALIFICAÇÃO DO FACILITADOR DO TIME TO THINK  
 O ESTÁGIO (continuação)

O Estágio
Dando sequência ao Curso de Facilitadores, você trabalhará 
juntamente com um Consultor do Time To Think para se 
qualificar pelo Time To Think e poder oferecer as oito Aplicações 
profissionalmente. Com apoio e supervisão, você realizará o seguinte 
trabalho de estágio:

TRABALHO ESCRITO SOBRE OS DEZ COMPONENTES DO THINKING ENVIRONMENT

O que você explicar neste trabalho deve demonstrar seu conhecimento sobre as definições e princípios 
de cada um dos dez componentes. Deve, também, incluir histórias da sua experiência para ilustrar o 
impacto positivo de cada Componente na capacidade das pessoas pensarem por si mesmas.

ENTREGA DE CADA UMA DAS APLICAÇÕES 

Através da entrega de cada aplicação (em alguns casos mais de uma vez), você aprofundará sua 
compreensão sobre como apresentar e facilitar esse trabalho.

Você precisará selecionar dois grupos de 4 a 8 pessoas. (Estes podem ser grupos criados apenas para 
essa finalidade ou grupos já existentes dos quais você é membro.)

Você fará as seguintes práticas:
— Conduzir uma reunião (pode ser com um dos dois grupos).
— Facilitar um grupo (pode ser com um dos dois grupos). 
— Conduzir o programa “Transformando Reuniões” duas vezes (uma para cada grupo).

— IIncluindo: 
1. Os Dez Componentes 
2. Os quatro Blocos de Aplicação  
    (Duplas de Pensamento, Rodadas, Diálogo, Discussão Aberta)  
3. O Comitê do Pensamento 

— Ensinar a aplicação em ‘Apresentações’ para um grupo (pode ser com um dos dois grupos) 

ANOTAÇÕES E REFLEXÕES

Após entregar cada aplicação, faça anotações de seu aprendizado e também das perguntas que 
surgirem.

PRÁTICA EM DUPLAS DE PENSAMENTO

Essa prática, tanto na posição de Pensador como na do Parceiro de Pensamento, deve ser mantida 
duas vezes por semana, até que você conclua o estágio, e uma vez por semana para manter sua 
certificação. Ela sustentará o desenvolvimento de sua compreensão e expertise.
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O Estágio (continuação))

MATERIAIS PARA A PRÁTICA DO ESTUDANTE

Seu instrutor do curso de facilitadores lhe dará o pacote de materiais 
que você poderá entregar para os seus participantes em suas 
práticas de estágio. 

MODELO DE ANOTAÇÕES DO SEU ESTÁGIO

Você pode estruturar suas anotações de estágio e conversas de 
supervisão tendo essas perguntas como foco:

1. 1. Qual foi a aplicação? 

2. Quem estava presente? 

3. O que eu aprendi ou reaprendi com a transmissão desta aplicação? 

4. Que perguntas surgiram para mim ou para os outros? 

5. No que me sinto mais competente para fazer na transmissão desta aplicação? 

6. No que eu me sinto menos competente para fazer ao entregá-la? 

7. De que maneira foi fácil para mim “ser” um Thinking Environment nesta entrega? 

8. Quais foram os desafios para mim em “ser” um Thinking Environment? 

9. O que mais eu quero compartilhar sobre esta entrega? 


