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Processamento de 
Grupo 

O processamento de grupo é um dos 5 elementos que 
fazem a cooperação funcionar. Ele é uma avaliação feita 
ao final da atividade, que busca discutir os problemas, 
celebrar os resultados dentre outras coisas. Muitos 
grupos acabam fracassando por não fazerem uma 
avaliação sincera sobre o trabalho que foi realizado. 
Dentre as estratégias da aprendizagem cooperativa o 
processamento é uma que os grupos têm dificuldade de 
implementar da forma correta. 

 
1.Benefícios da realização do Processamento de grupo 

 
Quando a equipe passa pela experiência de um processamento de grupo bem realizado, 
alguns benefícios são percebidos. Vejamos alguns deles: 
 

1. O grupo corrige os problemas que apareceram na execução da atividade, o que 
ajuda o grupo a melhorar seu desempenho. 

2. Os integrantes da equipe se sentem mais integrados ao grupo pois existe a 
liberdade de expor o que estão sentindo. 

3. O grupo melhora suas habilidades sociais, principalmente aprende a vivenciar 
conflitos de forma positiva. 

4. A confiança entre os membros do grupo aumenta. 
 

2.Fatores que dificultam o Processamento de Grupo. 
  
É comum as equipes terem dificuldade para realizar o processamento. Vejamos 
alguns problemas que atrapalham as equipes: 
 

1. Integrantes da equipe não querem desagradar os colegas por isso encobrem os 
erros. 

2. Falta de habilidade para vivenciar conflitos. 
3. Falta de interesse em realizar a avaliação por achar que ela não é importante. 
4. Falta de tempo para o processamento. 
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Dica: Os integrantes dos grupos não devem jogar os problemas para debaixo do 
tapete.Se isso ocorrer a equipe perderá a chance de melhorar seu desempenho e 
convivência argumentar para tentar chegar a um consenso.Todos devem participar da 

ATIVIDADE 6 – Processamento de grupo 
 
COLOQUE EM PRATICA NO SEU CLUBE 

 
Objetivo: Essa atividade ajuda as pessoas a vivenciarem um processamento de grupo 

 
Material: Xerox do anexo 
 
Passo a passo 
 

1. Ao final da realização de uma atividade em pequenos grupos no clube você deve orientar os mesmos 
a realizarem o processamento de grupo. 

2. O coordenador de cada grupo lerá as perguntas do processamento de grupo para o grupo poder discutir 
(anexo 1) 

3. O grupo realiza o processamento com a participação de todos. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processamento de Grupo  
Esse modelo de processamento permite que os integrantes expressem livremente sua avaliação 
sobre como ocorreu o encontro da Célula, avaliando diferentes aspectos dela. 
Como aplicar? 
1. O questonário pode ser respondido individualmente ou em grupo; 
2. Pode ser feito por escrito ou apenas oral (OBS. Quando o grupo optar por apenas falar é importante 
que alguém fique responsável por anotar uma síntese fnal das respostas); 
3. É possível que a Célula eleja apenas algumas das questões abaixo ou ainda crie novas perguntas. 
 
ANEXO 1 - Questionário para processamento de grupo 
 
1. Você e seus colegas se esforçaram para trabalhar juntos? 
2. Alguém disperdisou tempo em conversas paralelas, saiu da célula e demorou a voltar ou atendeu 
celular? 
3. Você e seus colegas souberam escutar atentamente quando o outro estava falando? 
4. Você e seus colegas ajudaram e receberam ajuda uns dos outros? 
5. Você e seus colegas sentram que contribuíram com a execução do trabalho? 
6. Você e seus colegas se sentem mais preparados para executarem uma nova tarefa em equipe? 
7. Qual a contribuição de cada um na execução da tarefa? 
8. O que poderia ser feito para melhorar a tarefa da próxima vez que vocês trabalharem juntos 
ou em uma próxima equipe? 
9. Que ensinamentos sobre trabalho em equipe vocês poderão levar para o exercício na próxima 
célula? 
 
 

Continua… 
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Entrega da atividade no ambiente virtual. 

Após ter colocado em prática esta atividade, poste no ambiente virtual pelo menos dois depoimentos de 
alunos sobre o que eles discutiram e acharam ao realizar o processamento de grupo.  


