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Introdução ao Curriculum 

 
Este documento é o resultado do Output 2 do projeto Europeu intitulado “Now What?: Preparar e Capacitar 
Jovens Institucionalizados em Processo de Autonomia”, financiado pelo programa ERASMUS + da União 
Europeia. O projeto “Now What?” tem como finalidade realizar uma adequa- da e efetiva preparação dos jovens 
que deixam de estar sob a tutela dos serviços de promoção e proteção de crianças e jovens e se encontram num 
processo de transição para uma vida autónoma e independente. Esta finalidade foi atingida através de atividade 
de formação e apoio levadas a cabo na maioria dos quatro países europeus participantes no projeto: Portugal, 
Roménia, Albânia e Grécia. 

 
O documento aqui apresentado, Curriculum de Competências para a Vida, tem como finalidade a 
formação de jovens institucionalizados que se encontram na fase de transição para a vida autónoma. O 
Curriculum consiste no conjunto de planos de sessões de formação de cada um dos módulos. Dirige-se 
a formadores(as) e a formandos que desejem frequentar esta formação, mas também pode ser 
utilizado como uma referência para formar jovens em processos de autonomia, num sentido mais 
abrangente. 

 
Cada plano de sessão contém os passos detalhados que devem ser dados pelos professores e formadores, 
quando facultarem esta formação sobre Competências para a Vida aos jovens em processo de autonomia. 
Cada plano de sessão integra ainda um conjunto de atividades de ensino e aprendizagem para serem 
levadas a cabo, uma proposta de sequência de atividades para cada unidade, e ainda um conjunto de 
fichas a serem utilizadas. 

 
Este documento em português, terá as correspondentes versões em inglês, grego, albanês e romeno 
realizadas pelos parceiros do projeto. Finalmente, este documento está associado e deve ser utilizado de 
forma complementar com os seguintes materiais do Output 2 (Curriculum de formação e material) do 
projeto: 

 
• Manual de Competências para a Vida 
• Materiais suplementares de formação e aprendizagem 
• Materiais do Formador e 
• Manual do Formador 
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1. Apresentação do Curso 
Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
 

A Unidade foi concebida com o objetivo de apresentar a disciplina aos participantes. Durante a Unidade, os 
jovens terão ocasião de se apresentar aos restantes participantes e ao(à) formador(a), tomando conhecimento 
do resto do grupo. Para além disso, serão apresentados os conteúdos do curso, e serão descritas todas as 
unidades seguintes, de forma a que fiquem mais envolvidos no processo e na sua aprendizagem. Finalmente, 
o conceito de “Competências para a Vida” (Life Skills) será explicado pelo(a) formador(a), em discussão em 
grande grupo, bem como a sua importância para uma vida adulta independente. 

 

Os jovens começarão a refletir no processo de abandonar a instituição e nos diferentes passos que necessitarão 
de tomar para uma vida independente, tendo oportunidade de avaliar as suas próprias capacidades e 
competências relacionadas com uma vida independente saudável e positiva, percebendo os seus pontos fortes 
e as suas incapacidades. 

 

Os participantes tomarão conhecimento dos aspetos práticos do curso (horas, duração, tarefas, lista de 
presenças, código de conduta, etc.) e terão oportunidade de criar e conceber colaborativamente regras e 
questões práticas relacionadas com o curso.  

 

Ponto chave 1: Todas as questões práticas relacionadas com o desenvolvimento do curso terão de ser 
explicadas e esclarecidas de modo que os jovens saibam o que esperar e o que é esperado deles. 

 

 Ponto chave 2: Os jovens terão de começar a pensar sobre a sua vida após a instituição de uma forma 
realista, reconhecendo as diferentes possibilidades e caminhos por que podem enveredar  

 

 Ponto chave 3: É fundamental criar um ambiente amistoso e positivo. Deve ser fomentado espírito de equipa 
de forma a que os jovens queiram participar (em vez de terem de participar) 
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Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade seguirá e desenvolver-se-á nos seguintes passos: 

 

1. O(A) formador(a) apresenta-se, descrevendo brevemente o seu perfil (idade, cargo, área de conhecimento, 
experiência com jovens ao cuidado das CPCJ, com crianças, com o ensino, etc.).  

 
2. Após esta breve autoapresentação, o(a) formador(a) apresenta brevemente uma síntese de todo o curso e 

desta Unidade específica. No que se refere a todo o curso, serão providenciados os seguintes tipos de 
informação: 

 Objetivo: O objetivo do curso é preparar os jovens que vão deixar uma instituição para que tenham o 
conhecimento, as capacidades e competências para levar uma vida adulta independente, saudável e 
feliz. Isto será alcançado através da implementação do curso, da organização do processo de tutoria e 
do desenvolvimento dos Planos Após-Instituição individuais, a criar conjuntamente por cada jovem e 
pelo(a) seu(sua) mentor(a).  

 Conteúdos: O conteúdo do curso divide-se nas dez (10) Unidades seguintes:  

Unidade 1. Apresentação do Curso 

Unidade 2: Questões legais: Direitos e Obrigações 

Unidade 3: Gestão do Dinheiro  

Unidade 4: Habitação 

Unidade 5: Educação para a Saúde  

Unidade 6: Educação – Formação 

Unidade 7: Emprego 

Unidade 8: Vida saudável 

Unidade 9: Serviços Locais 

Unidade 10: Comunicação e Relações Interpessoais 

Cada Unidade é subdividida em secções mais pequenas, os sub-unidades, com 3 a 4 sub-unidades por 
Unidade. Cada sub-unidade tem a duração de duas horas. 

 Formador(a): O(A) mesmo(a) formador(a) assumirá o curso, cuja duração total é de oitenta (80) 
horas. 

 Manual: Cada estudante receberá o manual do curso intitulado “Manual de Competências para a Vida”. 
O objetivo do "Manual de Competências para a Vida" é fornecer informação sobre a ajuda prática que 
os formandos poderão obter relativamente a alojamento, educação, formação e emprego, questões 
financeiras, saúde e outras Competências para a Vida necessárias à medida que se preparam para a sua 
independência. Também apontará os jovens que deixam uma instituição na direção de aconselhamento 
e apoio fora do sistema de assistência social. O manual faculta aos jovens informação fácil de utilizar 
que apoia o seu processo de saída e a sua vida após a assistência. 

 Questões práticas: O(A) formador(a) garantirá o local onde o curso será realizado, a frequência das 
sessões de aprendizagem e a duração de cada sessão (2 horas com um intervalo de dez minutos). 
Apresentarão a Lista de Presenças, onde todos os jovens têm de registar a que horas o curso começa e 
termina, acrescentando o seu nome ou assinatura nos locais correspondentes. Também serão referidas 
algumas regras básicas, como sejam as normas sobre comida e bebida na sala de sessão, o uso de 
telemóveis, o caso de falta, e um código de conduta básico (relativamente ao uso de linguagem, 
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respeito, liberdade de expressão, discussões pacíficas, participação em atividades e exercícios, etc.). 
Algumas decisões sobre o código de conduta, a organização do espaço da sala de sessão, etc., podem 
ser tomadas coletivamente com os jovens. 

3. Após a primeira parte da sessão, em que o(a) formador(a) explica os aspetos básicos do curso, realizar-se-
á a atividade de “Quebrar o Gelo”. O(A) formador(a) pede aos jovens que se sentem aos pares. Cada 
estudante apresentar-se-á à pessoa sentada ao seu lado, respondendo às questões que essa pessoa possa 
ter, de modo a ficarem com uma boa ideia um(a) do(a) outro(a). O(A) formador(a) pode apresentar alguns 
exemplos de questões que podem ser colocadas para se conhecerem mutuamente: idade, comida / cor/ 
música / canção favorita, hobbis, emprego ideal, experiências de viagem, etc. Este processo pode ter uma 
duração de dez (10) minutos. Depois disto, cada estudante apresenta o seu par ao grupo, fornecendo a 
informação que reuniu durante a breve conversa.  

 
4. Quando todos foram apresentados por um(a) colega, o(a) formador(a) colocará as “Questões de Abertura”, 

pedindo ao grupo razões por que gostariam de participar no curso e quais são as suas expectativas 
relativamente a ele, tendo em consideração todas as respostas potenciais, fazendo comentários positivos 
para cada um(a) que fala a fim de criar um ambiente positivo e gratificante. Após isto, o(a) formador(a) 
tentará categorizar e interpretar as respostas em Competências para a Vida, que serão discutidas 
seguidamente. 

 

5. O(A) formador(a) começa a discutir o conceito de Competências para a Vida, tentando descrevê-los em 
linguagem simples, para que os jovens compreendam o seu significado e importância.  Por exemplo, pode 
começar por dizer que Competências para a Vida são aquelas competências necessárias ou desejáveis para 
uma participação plena na vida do dia a dia. O(A) formador(a) também pode usar as definições seguintes: 

 

Unicef: «"Competências para a Vida" são definidas como capacidades psicossociais para comportamento 
adaptativo e positivo que permite aos indivíduos lidar eficazmente com as exigências e os desafios da vida 
quotidiana. Grosso modo, agrupam-se em três grandes categorias de competências: competências cognitivas 
de análise e utilização de informação, competências pessoais de intervenção pessoal e de autogestão, e 
competências interpessoais de comunicação e efetiva interação com os outros.»   

 
British Council: “Life skills is a term used to describe a set of basic skills acquired through learning and/or direct 

life experience that enable individuals and groups to effectively handle issues and problems commonly 
encountered in daily life.” [«“Competências para a Vida” é uma expressão utilizada para descrever um 
conjunto básico de capacidades, adquiridas através de aprendizagem ou de experiências diretas de vida 
que capacitam os indivíduos ou grupos a lidar com questões ou problemas comuns que se enfrentam no 
quotidiano.» ] 

 
Projeto Competências para a Vida na Europa (LSE): «“Competências para a Vida” são uma parte constituinte 

das capacidades de vida e trabalho num contexto social, cultural e ambiental específico. Os tipos de 
Competências para a Vida surgem em resposta às necessidades dos indivíduos em situações de vida reais».  

 
O(A) formador(a) pode pedir aos jovens que assinalem os pontos em comum que estas definições têm e que 

os combinem numa nova definição, se possível. Durante a discussão e explicação do significado de 
Competências para a Vida, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que indiquem algumas destas competências 
para que ele/ela as escreva no quadro ou no papel no cavalete. Algumas destas competências que deverão 
ser incluídas na lista poderão ser: tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico, 
competências de comunicação e colaboração, relações interpessoais, consciência de si, empatia, literacia, 
numeracia, competências financeiras, competências relacionadas com a sua saúde, competências 
informáticas, gestão de tempo, pedir ajuda, capacidades cívicas, de negociação e de estabelecer relações 
sociais.  

 
6. Depois da secção referida acima, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preencham a Ficha 1: 

Autoavaliação de competências de vida. Pede-se aos jovens que avaliem as suas competências assinalando 
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a quadrícula adequada na lista de competências apresentada na Ficha. O(A) formador(a) dará cinco 
minutos de modo que todos os jovens preencham a Ficha e depois pede a cada um deles que partilhe as 
suas respostas. Enquanto grupo, tratam de identificar respostas/resultados comuns no que se refere às 
competências que pensam ter e aquelas que precisam de desenvolver. O(A) formador(a) deverá apontar 
as Unidades específicas do curso que correspondem às lacunas de competências constatadas, de modo que 
os jovens compreendam a ligação entre as suas necessidades e as ofertas e programa do curso.  

 
7. Depois da discussão sobre a Ficha, o(a) formador(a) dá início a uma discussão de grupo/ brainstorming 

sobre as competências específicas que um jovem que deixa uma instituição deverá ter a fim de levar uma 
vida independente saudável e feliz. Espera-se que as respostas dos jovens coincidam mais ou menos com 
a lista já desenvolvida (passo 5), muito provavelmente algumas competências extra poderiam ser 
acrescentadas para o caso específico de jovens que estão prestes a abandonar uma instituição.  

 

8. Como passo seguinte, e quando a discussão se voltou para estar em assistência e abandonar a assistência, 
o(a) formador(a) aproveita a oportunidade para começar uma discussão sobre os pensamentos e os 
sentimentos que os jovens têm quanto à perspetiva de deixar o sistema/contexto de assistência para 
viverem sozinhos. O(A) formador(a) pede aos jovens que preencham a Ficha 2 (Pensamentos e 
Sentimentos ao Deixar a Assistência) individualmente ou em pares, e pede-lhes que leiam em voz alta o 
que escreveram, apoiando-os na expressão individual tão extensa e pormenorizadamente como desejem. 
Depois de todos terem lido as suas ideias, o(a) formador(a) faz o resumo dos resultados comuns e 
divergentes, realçando que a maioria dos pensamentos e sentimentos negativos serão tratados durante o 
processo de conceção dos Planos individuais para a vida após a assistência.  

 
9. Ao chegar à secção “Extensão” da sessão, o(a) formador(a) pode dar aos jovens a Ficha 3 e pedir-lhe que 

escrevam, individualmente, pelo menos um objetivo para as categorias apresentadas na Ficha. Esta ficha 
pode ser preenchida durante a sessão, se houver tempo, ou constituir trabalho de casa para a sessão 
seguinte. O(A) formador(a) pede aos jovens que sejam o mais específico possível no que se refere aos 
objetivos que indiquem, e explica de forma sintética a importância de ter objetivos específicos e 
mensuráveis como o primeiro passo importante para os alcançar.  

 

10. Ao chegar ao fim da sessão, sob a forma de avaliação informal, o(a) formador coloca a questão ao grupo: 
Como correu? O(A) formador deixa os jovens exprimir as suas opiniões sobre a sessão: como se sentiram, 
o que pensaram sobre as diferentes fases da sessão, o que mais gostaram dela, o que não gostaram, quais 
as suas expectativas para as sessões seguintes, etc. O(A) formador(a) procura encorajar a expressão dos 
jovens, apontando a importância de refletir no processo: é importante tanto para o(a) formador(a) como 
para os jovens de modo que estejam mais envolvidos no processo e que os dois lados possam beneficiar 
dele. O(A) formador(a) proporciona espaço mesmo para comentários negativos, para que possa obter uma 
ideia clara da dinâmica do grupo e da participação de cada estudante. É importante feedback para ponderar 
e adaptar sessões futuras às avaliações expostas.  

 

11. Por fim, de forma sumária, o(a) formador(a) sintetiza toda a sessão, sublinhando as questões mais 
importantes que foram discutidas e dando algumas pistas sobre as temáticas que serão discutidas na 
sessão seguinte.   
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 

Os objetivos e metas desta Unidade são: 

    Para os jovens: 

 

 compreender os conteúdos do curso 
 perceber a importância do curso para a sua vida pós-assistência 
 saber o que esperar do curso 
 compreender o seu papel durante a sucessão do curso 
 ter uma perspetiva global das distintas Unidades incluídas no curso 
 criar um ambiente de aprendizagem caloroso, positivo e de confiança 
 familiarizar-se com o(a) seu(sua) formador(a) e o seu papel 
 começar a pensar em termos práticos no processo de deixar a assistência 
 criar espírito de equipa entre todas as pessoas envolvidas no curso (formador, participantes, administração, 

etc.) 
 sentir-se confortável na expressão individual, de necessidades, receios e sonhos 
 envolver-se no curso, de modo a participar ativamente nele 
 esclarecer a estrutura do curso e os diferentes conteúdos de cada unidade 
 compreender como usar o “Manual de Competências para a Vida” 
 compreender o conceito e a importância de “Competências para a Vida” 

 

    Para o(a) formador(a) 

 

 ter uma ideia clara dos indivíduos que constituem o grupo bem como da dinâmica de grupo 
 registar e verificar pressupostos feitos antes do início do curso 
 explicar detalhadamente os conteúdos do curso e os aspetos práticos (duração, manual, tarefas, folha de 

presenças, etc.) 
 reconhecer necessidades e desejos específicos, conforme expressos pelos jovens 
 criar um ambiente de aprendizagem caloroso e de confiança 
 familiarizar-se com o aspeto de avaliação e autoavaliação do curso 
 praticar “escuta ativa” quando interagir com os jovens 
 realizar ajustes pontuais consoante os comentários feitos pelos alunos 
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Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que significa realmente para ti “vida pós-assistência”? 

 

 Porque estás a participar no curso? 

 

 Quais são as tuas expectativas do curso? 

 

 Quais são as Competências para a Vida? (significado, importância para um jovem adulto). Cria uma lista 

 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

Tipo de atividade: Trabalho em pares 
Atividade para quebrar o gelo: Durante dez minutos, conversar com e saber mais da pessoa sentada ao seu 
lado. Tomar notas e apresentar essa pessoa à equipa. 
 

 Tipo de atividade: Escrita 
Ficha 1: Autoavaliação de Competências para a Vida. Os jovens têm de avaliar as suas competências 
assinalando o item na lista de competências apresentadas na Ficha.  
 

Tipo de atividade: Brainstorming 
Pede-se aos jovens que reflitam sobre e discutam a seguinte questão: Que competências/ saberes / 
capacidades são necessárias para um jovem adulto ter uma vida independente após a assistência? 
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 Tipo de atividade: Escrita 

Ficha 2: Pensamentos e Sentimentos sobre o Deixar a Assistência 

 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades extra 

 

Ficha 3: Pede-se aos jovens que escrevam pelo menos um objetivo/uma meta para as categorias 
especificadas na Ficha. 

 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

     Discussão de grupo  

 

Como correu? O(A) formador(a) pede aos jovens que emitam as suas opiniões abertamente na primeira 
sessão. Encoraja-os a falar e exprimir todo o tipo de observações e comentários. Caso os jovens se mostrem 
relutantes, o(a) formador(a) começa por dar o seu próprio feedback sobre a sessão, descrevendo exemplos 
positivos ou divertidos da sessão. Durante esta discussão, os jovens são encorajados a exprimir sentimentos, 
ideias, receios que possam ter tido ou sentido durante a sessão. 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

    Apresentação 

 

No final da secção, o(a) formador(a) resume os pontos importantes da sessão, procurando ligar os receios e 
as reflexões aos conteúdos do curso, de forma a criar um fecho positive e reconfortante da secção e motivar o 
interesse dos jovens nas sessões seguintes. 

 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Seja flexível. Caso os jovens não compreendam o conteúdo de uma atividade, procure explicar de 
formas diferentes, em particular dando exemplos relevantes que os jovens achem significativos. 

Quando pedimos a alguém que revele algo pessoal, é sempre útil começarmos por dar o exemplo. 
Tenha algumas histórias ou exemplos pessoais à mão, especialmente quando discutir receios, 
objetivos e reflexões. 

 Mantenha-se aberto e seja compensador. Especialmente durante esta primeira sessão, o objetivo 
final é criar um ambiente positivo por forma a incentivar todos a participar. Procure envolver todos 
nas discussões, sem pressão ou comentários avaliativos. 

Registe o que funcionou e o que não funcionou, para adaptar as secções do curso e as atividades das 
sessões seguintes. 

Prepare-se bem: Prepare fichas e apresentações muitos antes da Unidade e tenha um Plano B, caso 
algo não funcione. 
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 Ficha 1: Autoavaliação de Competências para a Vida 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver. Individualmente, tenta responder a cada uma das questões o mais 
honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-
a com a tua equipa e identifica as competências que gostaria de reforçar. 

Deverão ser incluídos três ou quatro competências de cada Unidade 

Atividade/ competência 
Não sei fazer 

isto 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Consigo 
fazer isto 

Sei como requerer um cartão de identificação    

Sei como me orientar numa página online sobre impostos    

Sei onde voto    

Conheço os números de telefone específicos para chamadas 
de emergência (Polícia, Bombeiros, etc.) 

   

Sei como abrir uma conta bancária    

Sei como poupar dinheiro para usar no futuro    

Sei como usar uma caixa multibanco    

Sei como obter apoio financeiro     

Sei qual é o tipo de alojamento (partilhar o apartamento 
viver sozinho(a), com uma família, etc.) que gostaria de ter 

   

Consigo planear um orçamento para cobrir os custos 
iniciais de mudar de casa (caução, renda do primeiro mês, 
artigos domésticos, etc.) 

   

Sei como preencher uma proposta de arrendamento que 
inclua referências/fiadores 

   

Conheço os alimentos que são saudáveis e os que não são    

Sei como cozinhar uma refeição simples para mim 
próprio(a) 

   

Sei que tipo de exercício físico gostaria de fazer e onde o 
posso fazer 

   

Conheço os diferentes níveis de escolaridade 
(Universidade, Formação Profissional, Aprendizagem 
informal, etc.) 

   

Sei como posso aprender uma língua estrangeira 
gratuitamente 
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 Ficha 2: Sentimentos e Reflexões sobre a Vida Pós-Assistência 

Regista na tabela seguinte algumas reflexões positivas e sentimentos positivos que tenhas sobre o deixar a 
assistência e também algumas preocupações. Discute as tuas ideias com o grupo. 

Sinto-me feliz/ entusiasmado(a) com a ideia de 
deixar a instituição e ter uma vida independente 
porque... 

Sinto.me preocupado(a)/ triste com a ideia de deixar a 
instituição porque...  
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 Ficha 3: Objetivos 

Regista pelo menos um objetivo que gostarias de alcançar dentro dos próximos seis meses  

para as seguintes categorias: 

1. Rendimento/ Dinheiro: 
 
 
2. Alojamento: 
 
 
3. Educação: 
 
 
4. Desporto/ Exercício físico:  
 
 
5. Emprego/ Trabalho: 
 
 
6. Comprar: 
 
 
7. Amigos/ Círculo social: 
 
 
8. Lazer/ Tempos Livres/ Hobies: 
 
 
9. Viagens: 
 
 
10. Eu próprio(a): 
 
 
 

 



Plano de Sessão: Unidade 2.1 
 

18 
 

 

2.1 Documentos Legais 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 

A Unidade intitulada “Documentos Legais” tem como objetivo introduzir e apresentar aos jovens os 
documentos legais que um(a) jovem deverá ter a fim de participar na vida social e na sociedade, em geral. Os 
documentos serão apresentados, com uma explicação do processo que é necessário seguir para os obter, bem 
como a sua utilização e importância.  

 

Ponto chave 1: Alguma informação contida na Unidade poderá ser familiar a algumas jovens, e 
desconhecida para outros. O(A) formador(a) deverá previamente ter uma ideia clara do conhecimento existente 
de forma a evitar ou apresentar sinteticamente a informação “conhecida”, com base na autoavaliação dada no 
início da Unidade. 

Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá sublinhar que a informação fornecida na Unidade se refere ao 
contexto nacional específico. Noutros países vigoram procedimentos diferentes, caso os participantes considerem 
deixar o país e migrar para outro.  

Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá evitar apresentações extensas de legislação, leis e artigos, devendo 
antes remeter os jovens interessados em recolher mais informação para as páginas da Internet relevantes ou 
outras fontes de informação. 

Ponto chave 4: A apresentação da Unidade deverá ser feita de forma participativa, de modo a evitar 
apresentações extensas e permitir que os jovens desenvolvam as suas experiências anteriores para saber mais 
sobre as temáticas integradas nesta Unidade.  

Ponto chave 5: É fundamental criar uma atmosfera positiva e amistosa. Deve ser criado um espírito de 
equipa para que os jovens queiram participar (em vez de terem de participar).  
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Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

 

A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos: 

 

1. O(A) formador(a) passará em revista o conteúdo da Unidade anterior (Introdução) e fará a ligação entre 
os jovens e algumas das questões e temáticas aí referidas, concentrando-se naquelas que serão discutidas 
na presente Unidade (Documentos Legais). O(A) formador(a) referirá tópicos como sejam a assinatura, 
cartão de cidadão, carta de condução, de forma a ativar e envolver os jovens na Unidade.  

 
2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos e as Metas da Unidade, para que os jovens 

compreendam o conteúdo da mesma.  
 

3. O(A) formador(a) começará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para obter uma ideia 
do conhecimento que os jovens já detêm. Nesta fase, não é necessária qualquer resposta/ explicação 
detalhada.  

 

4. O(A) formador(a) dará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação) com uma lista de questões sobre o 
conhecimento da natureza, importância e emissão dos documentos legais mais básicos, dando três-cinco 
minutos para que todos respondam às perguntas. Depois, terá início uma discussão de grupo, debatendo 
as respostas corretas/ incorretas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são do conhecimento dos 
participantes e quais não são, para se concentrar mais nestes últimos. 

 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação sobre os Documentos Legais básicos que qualquer cidadão da 
idade dos jovens deverá possuir. Estes documentos incluem: cartão de cidadão, passaporte, número de 
identificação fiscal, número de segurança social, carta de condução e número de utente do Serviço Nacional 
de Saúde.  A apresentação PowerPoint está dividida as seguintes secções para cada Documento Legal:  
 Imagem do Documento,  
 Informação contida no Documento,  
 Utilização e Importância,  
 Como requerer o Documento. Custo potencial.  
 Em caso de Extravio: o que fazer?  
Dado que no decurso da apresentação da informação relevante sobre os Documentos pode surgir alguma 
informação nova (como o Portal de Serviços Públicos e a Centro de Emprego vs IEFP), o(a) formador deve 
estar preparado(a) para apresentar sucintamente as organizações e entidades relevantes envolvidas na 
emissão destes documentos ou números de referência. Nesta altura deve ser evitada uma descrição 
detalhada dos serviços relevantes e das entidades públicas, a não ser que tal seja pedido pelos jovens. O(A) 
formador(a) também pode remeter os jovens para o seu Manual, onde estas entidades e números de 
referência são apresentadas e os seus serviços explicados.   

 

6.  O(A) formador(a) continuará com uma breve incursão pela Internet, projetando as páginas web que sejam 
úteis quando se procura mais informação sobre os Documentos Legais em análise, podendo, por exemplo, 
mostrar aos jovens como percorrer as páginas do Portal de Serviços Públicos ou da Autoridade Tributária. 
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7.  O(A) formador(a) entregará aos jovens o seguinte estudo de caso (Ficha 2): “A Joana vive em…(cidade, 
zona, rua)… . Não tem número de identificação fiscal, nem número da segurança Social. Com base na lista 
de Serviços Públicos incluídos na segunda parte do Manual (ou na Internet em sala de aula), identifica a 
repartição dos Serviços Públicos a que Joana se deve dirigir para os requerer”. Este estudo de caso é outra 
forma de discutir os serviços públicos e as respetivas repartições locais.  

 

8.  O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha 3 (Atividade de Correspondência) a fim de avaliar se os jovens 
adquiriram o conhecimento apresentado durante a sessão. Pedir-se-á aos jovens que, individualmente, 
combinem documentos e entidades (durante dois/três minutos) e depois as respostas corretas serão 
facultadas pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens que responderam corretamente.  

 

9.  O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem uma atividade para a sessão seguinte (Trabalho de casa 
– Ficha 4) 

 

10. O(A) formador(a) terminará a sessão com uma discussão de grupo (“Feedback” Colaborativo) sobre a 
informação apresentada durante a sessão. Pode pedir aos jovens feedback sobre o que aprenderam, sobre 
o que mais gostaram na sessão, o que foi interessante ou maçador, o que os pode ter surpreendido. Esta 
breve discussão terminará com um resumo dos principais pontos da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em 
colaboração com os jovens. 

 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 

Os objetivos e metas desta Unidade são: 

 … para os jovens … 

 

 conhecer os seus direitos e obrigações no que se refere aos documentos que têm de requerer enquanto 
cidadãos 

 compreender como podem requerer determinados documentos legais e a sua necessidade na vida 
quotidiana 

 perceber a importância de ter/ perder/ substituir documentos legais  
 tomar conhecimento de procedimentos legais básicos comuns a todos os cidadãos numa sociedade 

específica, independentemente do seu estatuto (estar numa instituição ou não, deixar o sistema de 
assistência, etc.) 

 compreender o papel de diferentes serviços públicos 
 estar bem preparado para requerer os seus próprios documentos 
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 compreender o papel de documentos legais no seu caso específico (estar ao cuidado dos serviços de 
promoção e proteção / deixar de estar ao cuidado destes serviços).  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

    Tens cartão de cidadão? (se sim) Como o obtiveste? (se não) Sabes como o obter? 

    Sabes qual é a diferença entre “legal” e “ilegal”? 

     Consegues identificar alguns “documentos legais”? Faz uma lista. 

    Tens cartão de crédito? Como o usas? 

    O que sabes sobre impostos? (ou o sistema nacional de tributação?) 

    O que é uma assinatura? É preciso que seja igual todas as vezes que a pessoa assina? 

 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 

    Tipo de atividade: Apresentação/ Breve palestra/ Discussão 
 
Usando um projetor, mostre aos seus jovens a apresentação PowerPoint que consiste nos documentos legais 
a ser discutidos (imagens de um cartão de cidadão, passaporte, imagem de ecrã da página da Autoridade 
Tributária, da Segurança Social, carta de condução, etc.). Permita-se tempo para descrever a informação 
apresentada em cada um deles. Aponte semelhanças ou diferenças. Explique especificidades das fotografias 
usadas nos cartões de identificação e nos passaportes.  
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    Tipo de atividade: Estudo de caso 

 

O(A) formador fornecerá aos jovens o seguinte estudo de caso: “A Joana vive em… (cidade, zona, rua). Não 
tem número de identificação fiscal, nem documento de desemprego. Com base na lista de Serviços Públicos 
que se encontra na segunda parte do Manual, identifica a que repartições ela deve ir para os requerer”. Este 
estudo de caso é outra forma de discutir os serviços públicos e as suas repartições locais.  

 

    Tipo de atividade: Escrita 

 

A fim de aligeirar a sessão, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que treinem a sua assinatura, se ainda 
não têm uma.  

 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

    Trabalho de casa 

 

O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a próxima sessão o seguinte trabalho de casa 
(Ficha 4): “Escolhe dois dos documentos que ainda não tens e regista os passos que tens de dar, pessoalmente, 
para os obter. Sê o mais detalhado possível e inclui custos potenciais e o tempo que demorará a obtê-los”.  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

    Lista de verificação 

 

O(A) formador(a) dará aos jovens a Ficha 3 (Atividade de Correspondência) para avaliar se os jovens 
adquiriram o conhecimento apresentado durante a sessão. Pedir-se-á aos jovens que, individualmente, 
combinem documentos e entidades (durante dois/três minutos) e depois as respostas corretas serão 
fornecidas pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens que responderam corretamente.  

 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

    Discussão de Grupo 

O(A) formador(a)pode dar início à discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pedir aos 
jovens feedback sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram nesta sessão, o que foi interessante ou 
maçador, o que poderá tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens.  

 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada modulo 
e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros elementos da 
sessão.  

 

Procure evitar extensas apresentações e palestras sobre legislação e leis. Os jovens têm tendências a 
perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  
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Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta.  

Envolva ativamente os jovens. Caso um estudante já tenha passado pelo processo de requerer um (ou 
mais) dos Documentos Legais, peça-lhe que descreva sucintamente a sua experiência, os passos que 
tiveram de efetuar, as coisas novas que aprendeu nesse processo, etc. As histórias pessoais 
conseguem ser mais eficazes.  

Oriente os jovens para mais fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber mais sobre 
os temas discutidos nesta Unidade.   
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Documentos Legais  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação aos documentos legais que uma pessoa deve possuir. 
Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois 
de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica 
as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

1. O Cartão de Cidadão (C.C.) é emitido na Esquadra de Polícia local    

2. Não preciso de número de identificação fiscal se não tiver 
rendimentos 

   

3. Não é necessário votar nas eleições nacionais    

4. O C.C. pode substituir o passaporte quando viajamos para o 
estrangeiro num dos países da UE 

   

5. Se for hospitalizado tenho de pagar    

6. Não posso ter uma consulta médica se não tiver um número de 
utente do Serviço Nacional de Saúde 

   

7. Só posso ter número de utente do SNS se e quando estiver 
legalmente contratado 

   

8. Para abrir uma conta bancária preciso de declarar uma morada 
de residência permanente 

   

9. O Cartão de Cidadão não é necessário para obter a carta de 
condução 

   

10. A carta de condução para automóvel também é válida para moto    

11. Não preciso de carta para conduzir/ andar de bicicleta    

12. O documento de desemprego é emitido na esquadra de polícia do 
bairro 

   

13. Apresentando um documento de desemprego posso ter um 
desconto no preço dos produtos num supermercado 

   

14. Só posso realizar os exames de acesso ao Ensino Superior se tiver 
um certificado de Ensino Secundário 

   

15. Não preciso de renovar o meu documento de desemprego    

16. Tenho de renovar o meu documento de identidade regularmente    

17. O serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos do sexo 
masculino 

   

18. Preciso de uma fatura de telefone para abrir uma conta bancária    

19. Tenho de depositar pelo menos 50 Euros para abrir uma conta 
bancária 

   

20. Não posso ser estudante universitário(a) e ter um documento de 
desemprego ao mesmo tempo 

   

21. Tens uma assinatura?    
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Ficha 2: Tipo de Atividade: Estudo de Caso 

“A Joana tem 18 anos e deixou a casa de acolhimento há dois anos. Atualmente vive em Lisboa, na zona de 
Olaias, na Rua João Nascimento Costa, 24. Não tem Número de Identificação Fiscal, nem o número de utente do 
Serviço Nacional de Saúde. Com base na lista de Serviços Públicos que se encontra na segunda parte do Manual, 
identifica as repartições a que ela se deve dirigir para o requerer”.  

Documento Legal Serviço Público 

 

 

 

Número de Identificação Fiscal 

 

 

Repartição de Finanças, todas as informações em: 
https://www.portaldasfinancas.gov.pt 

 

 

 

Número de utente do SNS 

 

 

 

Centro de Saúda da área de residência 

(Pode perguntar a um vizinho ou numa loja perto de casa). 
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 Ficha 3: Atividade de Correspondência 

Combina os documentos legais da lista na coluna da esquerda com as autoridades / entidades relevantes 
envolvidas na sua emissão. Usa o teu conhecimento (ou a tua imaginação!) 

Document Authority/ Body 

 Polícia 

Passaporte Repartição de Finanças 

Cartão de Cidadão Banco 

Carta de Condução Ministério dos Transportes 

Cartão Bancário Segurança Social 

Número de Segurança Social Centro de Saúde 

Número de Utente do SNS Ministério da Justiça 

Documento de Desemprego Centro de Emprego (IEFP) 

Número de Identificação Fiscal Embaixada de Portugal 

Certidão de Nascimento Tribunal 

Grau de Ensino Loja do Cidadão 

Passe Social Escola 

 Câmara Municipal 
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    Trabalho de Casa: Ficha 4 

Escolhe dois dos documentos que ainda não tenhas e regista os passos que tens de dar, pessoalmente, para os 
obteres. Sê o mais detalhado possível e inclui custos potenciais e o tempo que demorará a obtê-los. Coloca 
todos os passos que, em tua opinião, serão necessários.  

Documento Passos 

 1. ………………………………………………................................................ 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………. 

 1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………….. 

 



Plano de Sessão: 2.2 
 

29 
 

 

2.2 Cidadania Ativa 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 

Esta Unidade tem como objetivo apresentar aos jovens o conceito de cidadania ativa. Após uma breve 
explicação do conteúdo do conceito, as questões básicas a apresentar e discutir durante a unidade são o 
sistema político nacional, a diversidade de partidos políticos, o processo de voto, e a importância de 
organizações não-governamentais e de associações de cidadãos. Os jovens adquirirão conhecimento básico 
sobre os seus direitos e obrigações enquanto cidadãos e compreenderão os benefícios de se tornarem 
voluntários.  

 

 Ponto chave 1: Os jovens deverão perceber a diversidade de questões e fatores envolvidos no conceito de 
“cidadania ativa”. 

 Ponto chave 2: O conceito de cidadania ativa encontra-se estreitamente ligado a uma série de 
competências, como sejam gestão de tempo, tomada de decisão e capacidade de comunicação. Os jovens devem 
começar a praticar estas capacidades, em questões de cidadania ou noutras.  

 Ponto chave 3: O enfoque deve ser colocado nos aspetos práticos de ser um cidadão ativo. Deve evitar-se 
uma extensa discussão teórica. 

 Ponto chave 4: O conhecimento que os jovens tenham sobre questões  relativas a ser um membro ativo de 
uma equipa deve ser ligado à informação apresentada nesta Unidade. 
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Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 
 

A Unidade seguirá e desenvolver-se-á nos seguintes passos:  

1. O(A) formador(a) fará uma rápida síntese da Unidade anterior (Documentos Legais) e relacionará os jovens 
com a Unidade presente como partes de uma secção mais alargada (Questões Legais). Isto pode ser 
conseguido através de diálogo com os jovens. O(A) formador(a) perguntará então pelo trabalho de casa 
(passos para obter determinados documentos legais). Pode pedir aos jovens que apresentem os passos para 
a obtenção dos documentos legais que escolheram obter e discutir a apresentação com os demais jovens. 
Caso alguns jovens tenham escolhido os mesmos documentos, o(a) formador(a) pode pedir-lhes que 
apresentem os passos em conjunto ou um após o outro. Aos restantes alunos pedir-se-á que comentem as 
apresentações. 

 
2. O(A) formador(a) fará uma introdução muito curta ao conceito de cidadania ativa como o principal tema a 

ser abordado na presente Unidade. Colocará algumas (ou todas) as “Questões Iniciais” de modo a ativar o 
interesse dos jovens e envolvê-los na sessão. 

 

3. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação sobre Cidadania Ativa) e permitirá uns 
dois/três minutos para obter as suas respostas. Pedir-se-á aos jovens que leiam ou comentem as respostas, 
enquanto o(a) formador(a) fica com uma ideia clara das coisas que os jovens já sabem e daquelas de que 
ainda não têm (bem) consciência. 

 

4. Com base nas respostas dos jovens, o(a) formador(a) fornecerá algumas definições do termo, de modo a 
providenciar um quadro geral. O(A) formador(a) poderá usar as seguintes definições:  

 “Cidadania ativa refere-se a uma filosofia abraçada por organizações e instituições educativas que 
defendem que os membros de empresas ou estados-nação têm determinados papéis e responsabilidades 
para com a sociedade e o meio ambiente, muito embora esses membros possam não desempenhar funções 
governativas específicas. A cidadania ativa pode ser vista como uma articulação do debate sobre direitos 
versus responsabilidades. Se uma entidade confere direitos às pessoas sob a sua alçada, então essas mesmas 
pessoas poderão ter determinadas responsabilidades a cumprir. Isto será mais óbvio ao nível de um país ou 
estado-nação, mas poderá também alcançar um âmbito mais alargado, como seja a Internet (Netizen) ou 
a Terra (cidadania global). A implicação é que um cidadão ativo é aquele que cumpre tanto os seus direitos 
como as suas responsabilidades de uma forma equilibrada.” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship (traduzido). 

 “Participação na sociedade civil, na comunidade e/o una vida política, caracterizada por respeito mútuo e 
não-violência e em conformidade com os direitos humanos e a democracia.” (Hoskins, 2006) 

 “Um catálogo das atividades que poderão integrar-se em cidadania ativa seria bastante abrangente e 
extenso, e no seu conjunto construiriam uma democracia participativa, saudável. Abarcam votar e 
apresentar-se a eleições, ensinar e aprender, doar a boas causas, reciclar e proteger o ambiente, fazer 
campanhas e voluntariado. Podem ter lugar num contexto profissional, político ou pessoal. Podem ser 
realizadas numa escala internacional, ou visar tão somente o vizinho do lado”  

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf (traduzido). 

 “Cidadania ativa refere-se à capacidade voluntária dos cidadãos e das comunidades de trabalhar 
diretamente em conjunto, ou através de representantes eleitos, para exercer poder económico, social e 
político na prossecução de objetivos comuns” http://www.aughty.org/pdf/activecitizen.pdf (traduzido). 
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5. Trabalhando sobre a definição e o conceito de cidadania ativa, podem ser discutidas algumas competências 
relacionadas com ele. Competências básicas, competências sociais, competências relativas a tomada de 
decisão, respeito pelo meio ambiente, competências interpessoais, são apenas alguns exemplos das 
competências relacionadas com o conceito mais abrangente de cidadania ativa. 

 

6. De forma muito sucinta, o(a) formador(a) apresenta conceitos chave tais como o sistema político nacional, 
a diversidade de partidos políticos atuais e a União Europeia de forma que os jovens fiquem a conhecer os 
tópicos a ser discutidos durante a Unidade. O(A) formador(a) pode usar uma apresentação Powerpoint para 
lançar estes temas, salientando o papel dos meios de comunicação social na cidadania ativa. 

 

7. Seguidamente, a sessão focar-se-á no voto. O(A) formador(a) explicará os três diferentes tipos de eleições 
(local/ nacional/ europeia) e destacará semelhanças e diferenças.    

 

8. O(A) formador(a) apresentará o processo de voto para qualquer tipo de eleição. Sucintamente, apresentará 
a informação centrando-se nos seguintes aspetos: 

 idade: quando alguém tem direito a votar ou a ser eleito, 

 frequência: qual a periodicidade dos atos eleitorais, 

 processo de votar pela primeira vez: documentos de voto – se é necessário um boletim ou um cartão 
de identificação. O papel da autoridade relevante para emitir o documento de voto, 

 o ato de votar. 

 

9. Após a discussão sobre o voto, o foco da sessão voltar-se-á para o voluntariado. O(A) formador(a) fornecerá 
uma breve explicação da noção e dos benefícios de fazer voluntariado, tanto com indivíduos como com 
sociedades.  Algumas das explicações dadas podem ser as seguintes: 

 “Voluntariado é descrito como uma atividade não paga em que alguém oferece o seu tempo para ajudar 
uma organização sem fins lucrativos ou um indivíduo ao qual não têm qualquer ligação. Um dos 
benefícios mais conhecidos de fazer voluntariado é o impacto na comunidade. Voluntários não-pagos 
são muitas vezes a cola que congrega uma comunidade. O voluntariado permite-nos ligar-nos com a 
nossa comunidade e fazer dela um local melhor. No entanto, o voluntariado é uma via de dois sentidos e 
também pode beneficiá-lo a si e à sua família como beneficia a causa que decidiu ajudar. Dedicar o seu 
tempo ao voluntariado ajuda-o a fazer novos amigos, alargar a sua rede de contactos e reforça as suas 
competências sociais.”  

 “O voluntariado é geralmente considerado uma atividade altruísta na qual um indivíduo ou grupo 
fornece serviços sem obter qualquer ganho financeiro ou social "para beneficiar outra pessoa, grupo ou 
organização". O voluntariado também é conhecido pelo desenvolvimento de competências e tem 
frequentemente o propósito de promover o bem ou de melhorar a qualidade de vida humana. O 
voluntariado também pode ter resultados positivos para os voluntários, bem como para a pessoa ou 
comunidade que se serve.[2]  Também tem o objetivo de fazer contactos para possível emprego. Muitos 
voluntários são recebem formação específica nas áreas em que trabalham, como sejam medicina, 
educação, ou salvamento de emergência. Outros servem numa base pontual, conforme as necessidades, 
por exemplo em resposta a um desastre natural.” 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering  (traduzido) 

 “Fazer voluntariado é uma excelente forma de contribuir para as comunidades locais no seu próprio país 
ou no estrangeiro, ao mesmo tempo que se desenvolvem novas competências e se fazem amigos.”  

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/index_en.htm (traduzido) 
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10. O(A) formador(a) deve realçar a diversidade de causas, ações e atividades que alguém pode assumir para se 
tornar voluntário. O(A) formador(a) mostrará vídeo(s) das atividades de diferentes ONGs, tanto 
globalmente como localmente (ver atividade relevante). Pode lançar uma discussão sobre os benefícios de 
ser voluntário, podendo depois pedir aos jovens que continuem com a atividade de brainstorming sobre os 
“Benefícios de ser voluntário”. O(A) formador(a) resumirá todos os contributos.  

 
11. O(A) formador(a) remeterá os jovens para os respetivos Manuais, onde se encontra a lista e apresentação 

de alguns programas de voluntariado, caso os jovens desejem participar. O(A) formador(a) pedirá então aos 
jovens que preencham a Ficha 4 (O que quero fazer como voluntário), para que os jovens comecem a pensar 
em causas para as quais gostariam de se voluntariar.  

 

12. No final da sessão, o(a) formador(a) organizará uma breve secção de avaliação (escrita e oral) e pedirá aos 
jovens que preparem uma tarefa como trabalho de casa para a sessão seguinte.  

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 

As metas e objetivos desta Unidade são:  

 

 …para os jovens … 

 

 ter uma ideia clara das capacidades e competências compreendidas no conceito de “cidadão ativo” 
 compreender a importância de ser um cidadão ativo para o desenvolvimento social e pessoal 
 envolvê-los em questões relacionadas com uma vida independente adulta 
 perceber os seus direitos e obrigações enquanto cidadãos 
 conhecer valores como igualdade, democracia, liberdade, cooperação, participação e responsabilidade 
 dar início ao processo de desenvolvimento de competências de tomada de decisão  
 tomar conhecimento com as diferentes entidades e organizações públicas e as respetivas ligações a eles 
 compreender os benefícios de se tornarem voluntários 
 refletir sobre o papel dos meios de comunicação social na cidadania 
 entender o seu papel na sociedade 
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Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

    O que faz de alguém um cidadão? Como entendes o significado de “cidadão ativo”? 
 

    O que sabes sobre os diferentes níveis de eleições? (local/ nacional/ europeu)? 
 

    Podes falar-me de uma notícia que tenha acontecido na passada semana (ou mês)? Como soubeste 
dela? 
 

    Podes dizer os nomes de cinco partidos políticos atuais? Qual(quais) deles formam o governo? 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

     Tipo de atividade: Ver o Vídeo e Discutir 

 

Quando se discute o papel e a diversidade de ONGs, o(a) formador(a) pode mostrar os seguintes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=zVu9eawb1QY sobre GreenPeace 
 https://youtu.be/FwevZqnKzww sobre Associação Salvador 
 https://www.youtube.com/watch?v=ObOj8Y1oMNY sobre Save the Children 
 Mais vídeos sobre ONGs locais/nacionais com objetivos diferentes (e.g. idosos, orfãos, animais, etc.) 

 

    Tipo de atividade: Apresentação/ Breve palestra 

 

O(A) formador(a) apresentará os diferentes tipos de eleições que se realizam no país: locais, nacionais, 
europeis, explicando as diferenças e afinidades, bem como o processo de voto nestas eleições.  

 

    Tipo de atividade: Trabalho a Pares 
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   Ficha 3: Tipo de Atividade - Brainstorming 

 

Benefícios de ser voluntário. Depois de explicar a diversidade de atividades que uma pessoa pode realizar 
como voluntário(a), o(a) formador(a) pedirá aos jovens que registem por escrito alguns dos benefícios de ser 
voluntário. Estes benefícios podem ser divididos em “Benefícios Pessoais” e “Outros Benefícios”. O(A) 
formador(a) sintetizará o que os jovens escreveram e acrescentará outros, caso não tenham sido referidos 
benefícios importantes. Na primeira categoria, alguns importantes benefícios a mencionar são: fazer novos 
amigos, sentimento de pertença, desenvolvimento de competências, alegria, sentido de causa, viajar, 
experiência, possibilidade de encontrar um emprego relevante, conhecimento, etc. Na segunda categoria, 
alguns benefícios a incluir são: ajudar os outros, melhorar os padrões de vida (de crianças, animais, idosos, 
etc), melhorar a sociedade, dar o exemplo, tornar-se um exemplo para outros, contribuir para a resolução de 
um problema, tornar os outros felizes, etc. O(A) formador pode tomar notas e sintetizar no final.  

 

 Ficha 4: Escrita - O que quero fazer como voluntário? 

 

Diga aos seus jovens que perguntem a si mesmos se já algo específico que gostassem de fazer para começarem 
a ser voluntários. Peça-lhes que assinalem as quadrículas e acrescentem o que entenderem está em falta. 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho de 
sessão.  

 

     Atividades extra 

 

     Trabalho de Casa 

 

O(A) formador(a) pedirá aos jovens que apresentem uma ONG à sua escolha. As apresentações devem incluir 
informação básica sobre a organização, como dimensão, número de voluntários, atividades, trabalho atual, 
objetivos alcançados, meios de contacto, fase preparatória para alguém se tornar voluntário dessa organização 
específica, perfis dos voluntários na organização, etc.  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

     Lista de Verificação 

 

O(A) formador(a) dará aos jovens uma lista de afirmações para rever a informação apresentada durante a 
sessão, pedindo-lhes que respondam às afirmações e depois verifiquem as suas respostas para maior 
esclarecimento caso algo não tenha sido compreendido.  

 

     Discussão em Grupo 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

     Discussão em Grupo 

 

O(A) formador(a) dará início à discussão sobre as lições aprendidas durante esta sessão e responderá a 
eventuais perguntas sobre a informação apresentada durante a sessão. Esta breve discussão terminará com 
um resumo dos pontos fundamentais da Unidade, realizado pelo(a) formador(a) em colaboração com os 
jovens. 
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Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada modulo 
e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros elementos da 
sessão.  

 

 Não exagere com os pormenores sobre legislação e leis. Os jovens aborrecem-se facilmente com 
longas apresentações e palestras sobre assuntos com os quais não têm facilidade em se relacionar.  

A parte da sessão dedicada ao “Voluntariado” pode dar-lhe muita informação sobre as características 
dos seus jovens. Pratique escuta ativa para reunir informação que será útil para criar uma relação 
mais pessoas com eles e o ajudar em sessões futuras. 

Adapte-se às características dos seus jovens. Por exemplo, se o seu grupo é formado por pessoas que 
já votaram em eleições anteriores, não insista em pormenores relativos ao processo de voto. É 
preferível ouvir as suas experiências do que lhes dar informação teórica sobre o tema.  
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Cidadania Ativa 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionados com cidadania 
ativa. Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. 
Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e 
identifica as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Um cidadão é qualquer pessoa que vive em sociedade, registada 
oficialmente. 

   

Todas as pessoas com mais de 17 anos têm direito a votar.    

Votar nas eleições nacionais não é obrigatório.    

Normalmente, as eleições nacionais realizam-se de quatro em quatro 
anos. 

   

As eleições nacionais e as eleições para o Parlamento Europeu são a 
mesma coisa. 

   

Todos os países europeus são membros da União Europeia (UE).     

Os Presidentes das Câmaras são nomeados pelo Governo.    

É obrigatório pagar impostos para todos os cidadãos que tenham um 
rendimento. 

   

O registo para votar é feito na esquadra de polícia do bairro.    

Autoridades nacionais e autoridades locais são a mesma coisa.    

Ser voluntário numa organização é obrigatório para todos os cidadãos.    

Só as pessoas com mais de 18 anos têm de enfrentar as consequências 
quando não cumprem a lei. 

   

Há aulas especiais para preparar as pessoas para se tornarem cidadãos 
ativos. 

   

Todos os cidadãos têm direitos e deveres.    
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 Ficha 2: Porquê votar? 

Entregue a Ficha aos jovens e peça-lhes que registem por escrito as razões por que qualquer cidadão (e eles, 
especificamente) devem de votar.  

Porquê Votar? 

 …………………………………. 
 

 ……………………………….... 
 

 ………………………………… 
 

 ………………………………… 
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   Ficha 3: Tipo de Atividade: Brainstorming 

Benefícios de ser voluntário: Regista alguns dos benefícios de ser voluntário. Estes benefícios podem ser 
divididos em “Benefícios Pessoais” e “Outros Benefícios”.  

 

Benefícios de ser voluntário 

 …. 
 …… 
 ……. 
 …….. 
 …….. 
 …….. 
 …………… 
 ………. 
 ……….. 
 …………… 
 ……… 
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 Ficha 4: O que quero fazer como voluntário? 

Peça aos jovens que se perguntem a si próprios se há algo específico que queiram fazer para começarem a ser 
voluntários. Diga-lhes que assinalem as quadrículas e acrescentam tudo o que entenderem está em falta na lista 
seguinte:  

O que quero? 

 

O que quero? 

 

Sim 

 

Não 

…melhorar a vida no sítio onde vivo   

…conhecer pessoas diferentes de mim   

…experimentar algo de novo   

…fazer alguma coisa nos meus tempos livres   

…ver uma forma de vida diferente e lugares novos   

…experimentar o tipo de trabalho que posso querer fazer como emprego a tempo 
inteiro 

  

…fazer mais com os meus interesses e passatempos   

…fazer algo uma coisa que faço bem   

…ajudar pessoas que têm necessidades   

…ajudar animais   

…salvar o meio ambiente   

…focar-me na cidade onde vivo   

…conhecer pessoas que são parecidas comigo   

…fazer novos amigos   

 

A melhor forma de ser voluntário deve ser numa atividade que vá ao encontro da tua personalidade e dos teus 
interesses. Obter respostas a estas perguntas vai ajudar-te a focalizar a tua pesquisa. 
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     Lista de Verificação 

Na fase de avaliação da sessão, o(a) formador(a) entregará aos jovens a seguinte lista de verificação para 
avaliar o conhecimento e competências adquiridos. O(A) formador(a) permitirá três minutos para os jovens 
responderem e depois comentará as suas respostas.  

Afirmação Verdadeiro Falso 

1. As inicias ONG querem dizer Organização Nacional do Governo  × 

2. A idade de votar ….. (Grécia)…. é 19 anos  × 

3. O Presidente da Câmara é nomeado pelo Governo  × 

4. Apenas um partido político pode formar governo no país  × 

5. O Cartão de Cidadão é essencial para votar ×  

6. Caridade e trabalho de voluntário estão intimamente relacionados ×  

7. Só pessoas que vivem no país podem votar nas eleições nacionais  × 

8. As eleições para o Parlamento Europeu têm lugar de dois em dois anos por 
toda a Europa 

 × 

9. Os partidos de Direita são geralmente mais conservadores do que os de 
Esquerda 

×  

10. Geralmente, os voluntários são pagos pelo trabalho que fazem  × 
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2.3 Compreender o Quadro Legal 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta Unidade constitui a Terceira parte da Unidade Questões Legais e pretende apresentar a aplicação da lei 
por distintas entidades (e.g. polícia, tribunais) e as implicações para a violação das leis. No final da Unidade, os 
jovens deverão ser capazes de compreender as diferentes ofensas e as suas consequências e saber o que fazer 
e como se comportar em diferentes situações (enquanto testemunhas, enquanto vítimas, durante controlos 
policiais, etc.). Considerando que os níveis de delinquência são mais elevados entre os jovens que deixam os 
serviços de proteção de menores do que entre a população geral da mesma idade, este capítulo é muito 
importante para os preparar para levarem uma vida de cumprimento da lei, evitando todo o tipo de problemas. 
Através de uma série de atividades, os jovens compreenderão conceitos básicos relacionados com questões 
legais (tais como direitos, deveres e penalizações) e perceberão a importância de desenvolverem atividades 
legais.  

 

Ponto Chave 1: Nesta Unidade, os estudos de caso sobre histórias verdadeiras podem desempenhar um 
papel crucial para a compreensão da lei por parte dos jovens. O(A) formador(a) deverá usar estudos de 
caso relativamente recentes para que os jovens possam estabelecer relações e estabeleçam relações 
pessoais com eles (fazer uma recolha de notícias em jornais recentes). 

 Ponto Chave 2: O foco deve ser colocado em casos de violação da lei cometidos por pessoas da faixa etária 
dos jovens (por exemplo, infrações rodoviárias, roubos, consumo/venda de drogas, etc.). O(A) 
formador(a) deve evitar apresentações infindáveis de crimes e respetivas consequências.  

 Ponto Chave 3: O(A) formador(a) deverá ligar o conhecimento que os jovens já possuem à informação e 
materiais apresentados na Unidade, para que a sua aprendizagem seja relevante, baseada nas suas 
experiências. 

 Ponto Chave 4: O(A) formador(a) deverá criar um ambiente de aprendizagem positive e estimular 
aprendizagem colaborativa baseada no conhecimento dos jovens. 
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 Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade seguirá e desenvolver-se-á nos seguintes passos:  

1. O(A) formador(a) começa a sessão pondo o foco em e comentando o Trabalho de Casa que pediu aos jovens 
na sessão anterior (Unidade 2.2, Trabalho de Casa sobre ONGs). Pode pedir aos jovens que apresentem as 
suas respostas e procurar ligá-las ao conteúdo da Unidade presente (por exemplo, ONGs ou voluntários 
que violam a lei). 

 
2. O(A) formador(a) continuará então com as “Questões Iniciais”, procurando ativar o interesse dos jovens 

nas questões legais mais comuns em pessoas da sua idade.  
 

3. O(A) formador(a) dará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação de Competências sobre a legislação), pedindo-
lhes que, em três minutos, deem as suas respostas com a maior honestidade possível e depois 
concentrando-se nas respostas erradas e nas respostas em que os jovens assinalaram “Preciso de saber 
mais sobre isto”. Esta avaliação funcionará como orientação para o resto da sessão, para que o(a) 
formador(a) responda a necessidades de aprendizagem específicas e especificadas.  

 

4. O(A) formador(a) continuará com uma breve apresentação sobre o significado da legislação nas 
sociedades democráticas e o processo de propor uma Lei no Parlamento até à sua aplicação efetiva pelas 
entidades relevantes. Pode ser facultada uma lei específica sobre uma questão reconhecida (por exemplo, 
regulações para os exames das escolas públicas) para os jovens verificarem o processo, o tempo a ela 
dedicado, a aplicação e potencial punição se a lei for violada. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que 
preencham a Ficha 2 (O que é ilegal?) pedindo-lhes que preencham a Tabela. Terá lugar depois uma breve 
discussão das suas respostas.  

 

5. O(A) formador(a) explicará seguidamente os diferentes termos quando nos referimos a violações da lei 
(sob a forma de palestra ou apresentação Powerpoint): 

 
Tipo Exemplo Punição 

Violação  Não parar o automóvel num sinal stop,  
 Deitar lixo em locais com o sinal “não deitar 

lixo”,  
 Estacionar num espaço para deficientes 

Multa ou prisão 

Infração  Invasão de propriedade privada 
 Furto em lojas (abaixo de ….. €) 
 Vandalismo 

Multa ou prisão (por …. anos 
aproximadamente) 

Delito  Furto em lojas (acima de ….. €) 
 Ofensas corporais com arma perigosa 
 Assalto 
 Violação 
 Assassínio 

Prisão (por mais de …. anos) 

      (se necessário, podem ser adicionados mais exemplos). 

 

6. O(A) formador(a) explicará então o papel da Polícia em questões legais, podendo estabelecer a ligação 
entre estas e informação relevante apresentada nas Unidades anteriores (como sejam, documentos legais 
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e a emissão do documento de identificação). A interação com elementos da Polícia deve ser uma parte 
importante desta discussão, especialmente em casos de controlos nas ruas.  Alguns aspetos que têm de 
ser incluídos: 
 Cooperar com a Polícia 
 Trazer sempre consigo o documento de identificação 
 Seguir os agentes para a esquadra se tal for solicitado 
 Pedir a presença de um advogado se/quando interrogado pela polícia 

 

7. Advogados: Pode realizar-se uma breve discussão em grupo sobre o papel dos advogados, com enfoque 
especial em aconselhamento jurídico gratuito. O(A) formador(a) deve remeter os jovens para as páginas 
relevantes do Manual, para explicar os diferentes serviços prestados.  

 
8. O(A) formador(a) fornecerá aos jovens a Ficha 3 (Trabalho em pares) e dará a seguinte instrução: 

“Considerem as seguintes situações. Discutam-nas com o(a) vosso(a) colega e apresentem as vossas 
respostas ao grupo”. Depois de cinco minutos, haverá uma discussão sobre as respostas dos jovens.  

 

9. O(A) formador(a) prossegue então para a avaliação da sessão, facultando aos jovens a Lista de Verificação 
relevante (dois minutos). As respostas serão conferidas e corrigidas, se necessário.  

 

10. Realizar-se-á depois a secção de Feedback Colaborativo. O(A) formador(a) encorajará todos os jovens a 
refletir sobre a Unidade e fazer um resumo de todas as conclusões, preocupações e reflexões. 

 

11. Trabalho de Casa: O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um exercício para a próxima sessão 
como Trabalho de Casa.   

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 

As metas e objetivos desta Unidade são: 

 

 … para os jovens … 

 

 compreender os conceitos de comportamento lícito/ilícito 
 compreender os seus direitos e deveres no que se refere a questões legais 
 perceber a função do sistema legal nacional 
 compreender as suas alternativas quando se sentirem inseguros em questões legais 
 sentirem-se confortáveis caso tenham de lidar com serviços legais 
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Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

     Alguma vez estiveste numa esquadra de polícia/tribunal? Por que motivo? 

 

     Sabes o que significa “prender”, “detido”, “liberdade condicional”? 

* prender: capturar (alguém) por autoridade legal e mantê-lo(a) à guarda da polícia; privar de 
liberdade. 

à guarda: sob proteção ou vigilância de algo ou alguém; encarceramento 

liberdade condicional: a libertação de um(a) condenado(a) da prisão para cumprimento do restante 
tempo em liberdade, sujeito(a) a um período de bom comportamento supervisionado. 

     Podes indicar alguns comportamentos ilícitos? (O(A) formador pode colocar a pergunta ou remeter 
os jovens para o “Quiz” (questionário) “O que é ilegal?”) 

 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 

     Tipo de Atividade: Apresentação/ Breve Palestra 
 

    Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Entregue aos jovens a Ficha “Situações” e indique-lhes que a preencham. Aguarde três minutos e depois 
discuta as respostas de cada par.  
 

     Tipo de Atividade: Brainstorming 
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     Ficha 2. Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário): “O Que é Legal?” 
 
O que é legal/ ilegal? De uma lista de comportamentos/ situações, o(a) formador(a) pede aos jovens que 
separem os que são legais dos que não o são, registando-os na coluna adequada da tabela da Ficha. 
 

      Tipo de Atividade: Escrita 

 

 

Extensão 
The extension activity is designed to supplement the original activity by way of either homework or further class work.  

 

     Atividades Extra 

 

     Trabalho de Casa: 

 

O(A) formador(a) pedirá aos jovens que pesquisem para o seguinte exercício:  

 

“Estás no metro/autocarro sem bilhete válido. O revisor pede-te o teu bilhete e tu respondes que não tens. O que 
acontece a seguir?”  

 

Divida os jovens em dois grupos: O primeiro grupo pesquisará o que acontece caso a pessoa tenha consigo o 
seu documento de identificação. O segundo grupo pesquisará o que pode suceder caso a pessoa não tenha 
consigo o seu documento de identificação. As respostas serão verificadas durante a sessão seguinte.  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

     Lista de Verificação 

 

Forneça aos jovens a Lista de Verificação de Avaliação para avaliar as competências e conhecimento 
adquiridos durante a sessão. (ver parte relevante) 

 

     Discussão em Grupo 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

     Discussão em Grupo 

 

Todo o grupo de jovens discutirá com o(a) formador(a) a informação que acharam interessante e útil e a 
informação que entendem não ser tão importante. As opiniões divergirão, mas o(a) formador(a) deve permitir 
e encorajar todos a exprimirem as suas opiniões, sem qualquer juízo. Surgirão conclusões mais importantes e 
o(a) formador(a) resumirá todas em algumas frases.  

 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão. 

 

Procure evitar comentários qualitativos sobre a polícia, os tribunais e o sistema legal. Procure 
moderar eventuais comentários feitos pelos jovens e apresente a situação da forma mais neutral 
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possível, uma vez que se trata de um tema sensível e os jovens podem já terem tido algum tipo de 
contacto com a polícia/ o sistema jurídico. Procure evitar comentários estereotipados sobre estas 
temáticas. 

Seja flexível: Se os jovens tiverem experiências pessoais relacionadas com o tema em discussão, 
encoraje-os a partilhá-las e use-as para as necessidades da Unidade.  

Evite situações ou estudos de caso invulgares, aos quais os jovens não sejam capazes de se ligar. Use 
exemplos que sejam relevantes, fáceis de compreender e significativos para os seus jovens. Por 
exemplo, posse de drogas pode ser mais relevante para os seus jovens do que abuso infantil (ou o 
contrário). 
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 Ficha 1: Avaliação de Competências sobre questões legais 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver. Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações 
o mais honestamente possível. Depois de concluíres a Ficha, revê-a com os teus colegas e o(a) formador(a), e 
identifica as competências que precisas de reforçar.  

Afirmações Sim Não 
Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Sei o que fazer e a quem ligar se for vítima de um crime.    

Sei o que significa o termo “menor”.    

Sei que comportamento são criminosos e podem ser punidos por 
lei. 

   

Sei que infrações de trânsito podem ter como consequência uma 
multa ou prisão para um(a) menor. 

   

Sei como conseguir um advogado se alguma vez precisar de um, 
quer tenha dinheiro para pagar serviços jurídicos, quer não tenha. 

   

Compreendo quais são os meus direitos legais e o que fazer se 
alguma vez for interrogado pela polícia ou preso.  

   

Sei com que idade é legal casar.    

Compreendo como funciona o sistema judicial.    

Compreendo as leis relativas a bebidas alcoólicas e drogas e estou 
consciente das penas e sentenças 

   

Sei a importância de ler atentamente e compreender os 
documentos legais que assino, por exemplo, um contrato de 
arrendamento de casa. 

   

Sei que o furto de lojas é considerado roubo, independentemente 
de o valor ser muito baixo. 

   

Sei o número de telefone para ligar para a Polícia.    

O castigo para todos os crimes é igual, independentemente da 
idade do infrator. 

   

A Polícia não tem o direito de te revistar.    

Um jovem de 17 anos que cometa um crime será imputado como 
adulto. 
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 Ficha 2. Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 

O que é ilegal? Da seguinte lista de situações legais/ ilegais, separa as que são legais das que não o são, 
registando-as na tabela, na coluna adequada. 

Fumar num avião, tocar música alta às 2 da manhã,  andar de moto sem capacete, fazer uma fogueira na praia, 
tirar seixos da praia, pedir dinheiro na rua, lançar uma beata no chão, mentir por um amigo em tribunal, 
entregar o teu filho para adoção, não ser representado(a) por um advogado em tribunal, copiar em exames, 
fugir ao pagamento de impostos.  

 

LEGAL ILEGAL 
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Ficha 3. Atividade: Trabalho a Pares - Estudos de Caso 

Considera as situações seguintes. Discute-as com o(a) teu(tua) colega e apresenta as vossas respostas ao grupo. 

Situação 1: 

Um amigo teu tem de comparecer em tribunal amanhã por invasão de propriedade privada. Ele diz-te que não 
está a pensar ir porque não fez nada de errado, e foi acusado sem qualquer justificação. Que conselho lhe darias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação 2: 

Uma amiga tua tem dúvidas legais sobre o contrato de arrendamento que vai assinar, mas não tem dinheiro 
para consultar um advogado. Que conselho lhe darias? 
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Situação 3: 

Estás a conduzir sem a tua carta de condução, muito embora tenhas uma, e a polícia manda-te parar. Em tua 
opinião, o que vai acontecer?  
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 Lista de Verificação de Avaliação: 

Verifica se as afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas:  

Afirmações Verdadeira Falsa 

Jovens com idades inferiores a 17 anos podem ser julgados como adultos por 
certos crimes 

  

Uma pessoa de 17 anos que cometa um crime será julgada como adulta.   

Violação é um crime.   

Podes obter ajuda médica para um problema de drogas sem punição legal.   

Uma pessoa que seja presa por invasão de propriedade será julgada por uma 
infração. 

  

A polícia pode revistar-te se achar que violaste a lei.   

Imigrantes ilegais serão deportados se cometerem um crime.   
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2.4 Direitos Humanos 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
Esta Unidade tem como objetivo apresentar informação sobre Direitos Humanos, em geral, e sobre direitos 
das crianças, em particular. Durante esta Unidade, serão apresentados tratados e convenções fundamentais 
sobre Direitos Humanos, seguindo-se informação específica sobre os direitos das crianças e os direitos de 
jovens prestes a deixar o sistema de assistência. Os jovens terão a oportunidade de aprender que 
comportamentos são aceites e quais são considerados violações, de modo a escolherem os primeiros e 
evitarem os últimos. Finalmente, serão facultados aos jovens links úteis e informação prática para que 
compreendam a quem podem recorrer caso sintam que os seus direitos estão a ser ignorados ou violados.    
 
 

Ponto chave 1: O conhecimento existente deve ser ligado à informação dada nesta Unidade de modo a 
facilitar a aprendizagem dos jovens. 
 

 Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá evitar extensas apresentações teóricas e vocabulário que possa 
impedir os jovens de compreender os novos materiais. A informação deve ser apresentada de forma clara, sem 
termos difíceis. Certifique-se que é factual e apresente-a sem juízos de valor. 
 

 Ponto chave 3: Quando forem usados exemplos ou estudos de caso nesta Unidade, devem ser promovidas 
questões do sistema de assistência e da situação de deixar o sistema.  
 

 Ponto chave 4: Durante as discussões, o(a) formador(a) deverá dar aos jovens tempo para refletir sobre a 
informação e formar as suas próprias opiniões.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade seguirá e desenvolver-se-á nos seguintes passos:  

1. O(A) formador(a) começa a sessão focando-se e comentando o Trabalho de Casa que pediu aos jovens 
na sessão anterior (Unidade 2.3, Trabalho de Casa sobre Questões Legais, Bilhete de Metro). O(A) 
formador(a) pode pedir aos jovens que apresentem as suas respostas e procurar ligá-las ao conteúdo 
da presente Unidade. 

2. De seguida, o(a) formador(a) continua com as “Questões Iniciais”, tratando de ativar o interesse dos 
jovens para aqueles direitos que têm maior probabilidade de ser violados e alguns direitos específicos 
de quem sai do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens.  

3. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 (Avaliação de Competências sobre Direitos Humanos), 
pedindo-lhes que deem as suas respostas em três minutos da forma mais honesta possível. Depois, 
concentrar-se-á nas respostas incorretas e nas respostas em que os jovens assinalaram “Preciso de 
saber mais sobre isto”. Esta avaliação funcionará como guia para o resto da sessão, para que o(a) 
formador(a) responda a necessidades de aprendizagem específicas e especificadas.  

4. O(A) formador(a) prosseguirá então com uma breve apresentação sobre alguns conceitos básicos 
relacionados com Direitos Humanos e direitos das crianças, ligando-os a informação das Unidades 
anteriores (como seja informação sobre cidadania e ONGs da Unidade 2.2 e perda de determinados 
direitos em caso de crime da Unidade 2.3). Mais precisamente, os seguintes conceitos têm de ser 
mencionados: 

 Direitos Humanos: Os direitos que todas as pessoas têm, incluindo as crianças, simplesmente porque 
são seres humanos, independentemente das suas capacidades, cidadania, etnicidade, género, língua, 
nacionalidade, raça, ou orientação sexual. 

 Direitos fundamentais: Estes são os direitos dados a todas as pessoas: o direito à vida, direito à 
liberdade, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito de reunião, a liberdade 
religiosa, ou um direito básico ou fundamental, derivado da lei natural; um direito que o Supremo 
Tribunal considere deva receber o nível mais elevado de proteção constitucional contra a interferência 
governamental.   

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN)  

 Direitos das crianças: Os direitos das crianças são Direitos Humanos de crianças com atenção especial 
aos direitos de proteção e cuidado especiais que devem ser dados a todos os menores. Os direitos das 
crianças incluem o seu direito de associação com ambos progenitores, a identidade humana, bem como 
as necessidades básicas de proteção física, alimento, educação universal gratuita, cuidados de saúde e 
leis criminais adequadas à idade e desenvolvimento da criança, igual proteção dos direitos civis da 
criança, e não discriminação com base em raça, género, orientação, identidade de género, 
nacionalidade, religião, incapacidade, cor, etnia ou outras características. As interpretações dos 
direitos das crianças variam desde permitir às crianças a capacidade de ação autónoma até à obrigação 
de as crianças estarem física, mental e emocionalmente preservadas de abusos. Outras definições 
incluem os direitos a assistência e acolhimento. 

 Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança: Trata-se de um conjunto de padrões e 
obrigações acordadas internacionalmente para proteger e promover os direitos de todas as pessoas 
menores de 18 anos. Pretende-se que estes direitos garantam que as crianças cresçam nas melhores 
condições possíveis – se desenvolvam e aprendam num ambiente seguro, tenham acesso a bons 
cuidados de saúde e participem plenamente na vida familiar, cultural e social. 

 

 Provedor de Justiça: O Provedor de Justiça é uma pessoa nomeada pelos governos para garantir que 
os Direitos Humanos são respeitados pelas organizações públicas e privadas e pelos indivíduos. O 
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Provedor tem de ter um bom conhecimento dos direitos das crianças. Quando as crianças ou jovens se 
queixam de violações dos seus direitos, é responsabilidade do Provedor dar início a uma investigação 
e propor soluções. Em alguns países, existe um provedor especial para crianças e jovens. Os provedores 
das crianças na Europa formaram a Rede Europeia de Provedores das Crianças. 

 Conselho da Europa: O Conselho da Europa é uma organização internacional fundada em 1949, que 
conta atualmente com 47 estados membros. A sua função é promover os Direitos Humanos, a 
democracia e o estado de direito. Estabelece princípios democráticos comuns baseados na Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos e em outras convenções e recomendações sobre a proteção de pessoas, 
as quais incluem naturalmente os 150 milhões de crianças da Europa. 

 Convenção: Uma convenção é um acordo legalmente vinculativo celebrado entre países. As 
convenções são por vezes designadas por tratados, pactos ou acordos internacionais. 

 Melhores interesses da criança: Os adultos devem fazer o que é melhor para as crianças. Devem 
tomar decisões que tenham o maior impacto positive no desenvolvimento das crianças e dos jovens. 

 Legislação Nacional: A Constituição da Républica portuguesa é a lei fundamental do país e faz o 
enquadramento legal dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança para o nosso país. Portugal 
retificou a Convenção dos Direitos da Criança a 21 de setembro de 1990. No nosso país a Comissão 
Nacional de Promoção dos Direitos e de Proteção das Crianças e Jovens, secundada pelas CPCJ, 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a nível concelhio, têm como missão primordial cuidar pelo 
cumprimento do estabelecido na Convenção dos Direitos da Criança. Alguns links de interesse: 

 IAC - https://www.iacrianca.pt/espaco-crianca/2_conhece_os_teus_direitos.html 
 Convenção dos Direitos da Criança: https://www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-

criancas/os-teus-direitos.aspx 
 Legislação sobre a proteção das crianças: https://www.cnpdpcj.gov.pt/ 
 Resumos: https://www.direitosedeveres.pt/q/vida-pessoal-e-familiar/infancia-e-

juventude/quais-sao-os-direitos-fundamentais-especificos-das-criancas 

 

5. Depois de apresentar e discutir os termos referidos acima, o(a) formador(a) dá início a uma discussão 
sobre a diversidade de Direitos Humanos e das crianças pedindo aos jovens que formem grupos de dois e 
façam um brainstorming sobre os diferentes direitos fundamentais (ver Ficha 2/ Brainstorming). Após 
sintetizar os elementos comuns a todos os pares, o(a) formador(a) explicará brevemente alguns dos 
direitos menos conhecidos, como sejam Direito de Reunião e Associação Pacíficas e o Direito a um Trabalho 
Desejável, o que inclui naturalmente a liberdade de se sindicalizarem.    

 
6. Nessa altura, deve ser feita uma distinção entre os conceitos de “direitos” e “desejos”, para que os jovens 

compreendam a diferença. Usando a Ficha 3 (ver secção correspondente) o(a) formador(a) deverá 
esclarecer as diferenças e semelhanças, para que não haja mal-entendidos. 

 
7. O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha 4, que aborda a questão da privação de direitos, pedindo-lhes 

que registem por escrito as suas reflexões sobre a seguinte situação: Como te sentirias? Os jovens 
imaginam que os seus direitos foram removidos. Podem concentrar as atenções num direito específico ou 
usar um estudo de caso como estímulos para levar os jovens a pensar como se sentiriam nessas 
circunstâncias. 

 
8. O(A) formador(a) pede aos jovens que preparem o seguinte Trabalho de Casa, como atividade de extensão:  

De global a local: Os jovens pesquisam casos de violação de Direitos Humanos vividos por jovens em todo 
o mundo. Podem usar sítios web de organizações como Amnistia Internacional e UNICEF. Identificam uma 
questão específica e depois registam por escrito de que formas os Direitos Humanos estão a ser violados e 
como isso pode ser corrigido. 
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9. O(A) formador(a) dará aos jovens o teste de escolha múltipla (ver Ficha correspondente) e pedir-lhes-á 
que respondam em três minutos. Depois de todos terem terminado, as respostas serão verificadas e 
justificadas as respostas corretas.  

 
10. Por fim, antes de encerrar a sessão, como parte do feedback colaborativo, o(a) formador(a) pode lançar 

uma discussão em grupo fazendo a seguinte pergunta: “Como podemos tornar claro, tanto para as crianças, 
como para os adultos, que os direitos das crianças são importantes e devem ser respeitados?”. Os jovens 
devem ser encorajados a exprimir as suas opiniões sobre ações relevantes dirigidas aos dois grupos. 

 
 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 
 Identificar Direitos Humanos e violações de Direitos Humanos 
 compreender que os Direitos Humanos são de todos 
 perceber que todos os Direitos Humanos são importantes para a vida e crescimento dos seres humanos 
 perceber a ligação entre direitos e responsabilidade pessoal 
 aplicar os conceitos de Direitos Humanos às suas próprias vidas 
 perceber porque é importante que as crianças tenham direitos específicos 
 

 

Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

     O que é um “Direito Humano”? Peça aos jovens que, em pares ou pequenos grupos, façam um pequeno 
brainstorming em resposta à pergunta. Cada grupo depois escreve as três palavras que, em sua opinião, 
resumem as suas ideias. Depois o(a) formador(a) faz uma lista destas palavras.  

 

     O(A) formador(a) pode usar a seguinte citação para dar início à sessão e perguntar aos jovens o que 
pensam ser o seu significado e se concordam com ela. Citação: “Claro, um dia, todas nós casaremos, mas 
não antes dos 18 anos e não sem termos concluído os nossos estudos”. Anna 

 

    Com base na citação referida acima, o(a) formador(a) pode questionar os jovens sobre possíveis 
consequências de casamentos infantis, explicando que não há respostas certas ou erradas e que todos 
devem pensar em algo para contribuir para a discussão.  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

      Tipo de atividade: Ver o Vídeo e Discutir 
 
Uma possibilidade: “A História dos Direitos Humanos” - https://youtu.be/uCnIKEOtbfc 
Outras possibilidades: vídeos da Amnistia Internacional ou da UNICEF. 
 

     Tipo de atividade: Apresentação/ Breve palestra 
 
Uma breve apresentação sobre conceitos básicos relacionados com Direitos Humanos e direitos das crianças 
a ser realizada pelo(a) formador(a).  
 

     Tipo de atividade: Trabalho a Pares 
 
Necessidades, Desejos e Direitos: Apresente aos jovens um conjunto de afirmações que são uma mistura de 
necessidades, desejos e direitos, pedindo-lhes que os categorizem. 
 
 

     Tipo de atividade: Brainstorming 
 
Brainstorming sobre Direitos Humanos. Em grupos de dois, discutam e façam, por escrito, uma lista de pelo 
menos dez direitos fundamentais. Têm dois minutos para realizar esta tarefa.  
 
 

     Tipo de atividade: Case Study 
 
Os formadores devem identificar uma história recente abordada nos media locais, apresentando uma 
situação em que os direitos de uma criança tenham sido violados. Devem pedir aos jovens que comentem a 
história. Algumas perguntas a ser feitas incluem “Há violação de um direito? Que direito em particular? Quem 
foi responsável por esta violação? O que devia ter sido feito para o evitar? O que deve ser feito como 
remediação?, etc.” 
 

      Tipo de atividade: Escrita 
 
Como te sentirias? Os jovens imaginam que os seus direitos foram retirados. É possível focar apenas num 
direito específico ou usar um estudo de caso como estímulos para os levar a pensar sobre como se sentiriam. 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

     Atividades Extra 
 

     Trabalho de Casa 
 
De global a local: Os jovens pesquisam casos de violação de Direitos Humanos vividos por jovens em todo o 
mundo. Podem usar sítios web de ONGs como Amnistia Internacional e UNICEF. Identificam uma questão 
específica e depois registam por escrito de que formas os Direitos Humanos estão a ser violados e como isso 
pode ser corrigido. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

     Tipo de atividade: “Quiz” (questionário) 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens o teste de escolha múltipla, pedindo-lhes que respondam às questões 
em três minutos. Depois de todos terem terminado, as respostas serão verificadas e explicadas.  
 
 

     Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que reflitam sobre a sessão: o que aprenderam, gostaram, acharam 
difícil ou interessante, o que ouviram pela primeira vez. O(A) formador(a) deve estimular todos os tipos de 
feedback, de forma a ter uma ideia clara sobre o que funcionou e não funcionou durante a sessão.  
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

     Discussão em Grupo  
 
É importante que os jovens ponham os novos conhecimentos e competências em ação. O(A) formador(a) 
pode lançar uma discussão em grupo fazendo a seguinte pergunta: “Como podemos tornar claro tanto às 
crianças como aos adultos que os direitos das crianças são importantes e devem ser respeitados?”. Os jovens 
devem ser encorajados a exprimir as suas opiniões sobre ações relevantes dirigidas aos dois grupos.  

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os direitos das crianças são uma questão sensível, especialmente para pessoas que passaram por 
violações e abusos dos seus direitos. Deve ser muito cuidadoso(a) quando abordar estes temas, em 
particular, quando comentar os estudos de caso.  

Quando se ensina sobre Direitos Humanos é importante criar um ambiente seguro e positivo em sala 
de aula, que encoraje a participação e a colaboração. As atividades destas sessões são significativas 
porque conferem poder aos jovens para estabelecer regras sobre como querem ser tratados tanto 
pelos professores como pelos seus pares. Ajudando a criar um ambiente onde os direitos são 
respeitados, os jovens são encorajados a tomar parte ativa na promoção do respeito pelos direitos 
dos outros na sala de aula e fora dela. 

Quando se introduz um novo tema, é importante fazer a ligação entre ele e o conhecimento existente 
e torná-lo real. Ligue-o à vida real.  

Certifique-se que demora tempo suficiente a apresentar tudo claramente e a criar momentos em que 
os jovens possam refletir sobre a informação e colocar perguntas.  
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Ficha 1: Avaliação de Competências sobre Direitos Humanos 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as competências que já tens e as que precisas de desenvolver. 
Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. 
Depois de completares esta Ficha, revê-a com os teus colegas e o(a) formador(a) e identifica as competências 
que precisas de reforçar. 

Afirmações Verdadeira Falsa Não sei 
1. As crianças têm os seus próprios direitos especiais, para 

além de outros Direitos Humanos 
   

2. Tenho 17 anos. Não sou obrigado(a) a ir à escola.    
3. Tenho 13 anos e ajudo na loja do meu pai. Isto constitui uma 

violação dos meus direitos. 
   

4. Tenho 13 anos e vou-me casar no ano que vem. Isto é uma 
violação dos meus direitos. 

   

5. As pessoas têm o direito de dizer o que quiserem.    
6. Todas as pessoas têm os mesmos direitos.    
7. Só a Polícia é a organização responsável por garantir que os 

Direitos Humanos das pessoas são respeitados e protegidos. 
   

8. Questões de saúde não têm a ver com Direitos Humanos.    
9. Se alguém abrir as tuas cartas ou emails sem a tua 

autorização viola o teu direito à privacidade. 
   

10. O direito a um nível de vida digno inclui alimentação, 
vestuário, serviços sociais e alojamento  

   

 

 

 

  



Plano de Sessão: Unidade 2.4 
 

62 
 

 Trabalho a Pares. Ficha 2: Brainstorming sobre Direitos Humanos. 

Em grupos de dois, discute e faz, por escrito, uma lista de pelo menos dez Direitos Humanos fundamentais e de 
direitos das crianças. Tens dois minutos para esta tarefa.  

Lista de Direitos Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Plano de Sessão: Unidade 2.4 
 

63 
 

Ficha 3. Escrita 

Necessidades, Desejos e Direitos: Apresente um conjunto de afirmações/itens aos jovens que constituem uma 
mistura de necessidades, desejos e direitos e peça-lhes que os categorizem.  

Afirmação Necessidade Desejo Direito 

1. “Fast Food”    

2. Medicamentos    

3. Água potável    

4. Um quarto só para ti    

5. Boas roupas    

6. Viajar para qualquer lugar do país/mundo    

7. Dinheiro para gastar como quiser    

8. Amigos    

9. Um computador    

10. Uma pessoa especial para cuidar de ti    

11. Viagens de férias    

12. Uma bicicleta    

13. Um abrigo condigno    

14. Educação    
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 Ficha 4. Escrita 

Como te sentirias? Imagina que te privaram dos teus direitos. Podes concentrar-se num direito específico ou 
num conjunto de direitos. Descreve as tuas reflexões e os teus sentimentos. 
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 Tipo de Atividade: “Quiz” 

Tens dois minutos para responder às seguintes perguntas de escolha múltipla. Seleciona a resposta correta e 
escreve-a na coluna da direita.  

 Perguntas  Respostas 

1 Qual destes não é considerado direito fundamental? 
a. o direito a ter um animal, b. o direito a casar, c. o direito à privacidade 

 

2 Qual das seguintes liberdades não é considerada direito fundamental? 
a. Liberdade de opinião, b. Liberdade de imprensa, c. Liberdade de ter propriedade 

 

3 Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, uma criança é 
alguém: 
a. menor de 14 anos, b. menor de 16 anos, c. menor de 18 anos 

 

4 Quem dá os direitos a uma criança? 
a. O governo, b. Os pais, c. Ninguém, todas as crianças nascem com os mesmos direitos 

 

5 Trabalho infantil por adolescentes de 17 anos de idade: 
a. É sempre uma violação dos direitos da criança. 
b. É uma violação dos direitos da criança se a tarefa for perigosa. 
c. É aceitável se o governo fixou que a idade mínima para trabalhar é abaixo dos 17 anos. 

 

6 O direito a um meio ambiente saudável: 
a. Proíbe os estados de deitar resíduos tóxicos que danifiquem o solo irreversivelmente. 
b. Pretende proteger os seres humanos, os animais e as plantas. 
c. Ainda não está estabelecido como direito universal. 

 

7 A tortura: 
a. é permitida se for usada para evitar ataques terroristas. 
b. apenas é permitida após a decisão de um juiz. 
c. nunca é permitida. 

 

8 Em tribunal: 
a. Todos os criminosos têm direito a um advogado. 
b. As pessoas apenas podem ser condenadas se tiverem confessado. 
c. O(A) suspeito(a) tem direito a um intérprete gratuito se o tribunal tiver lugar numa língua 
que lhe é desconhecida. 
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3.1 Gestão do Dinheiro 
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
A Unidade intitulada “Gestão do Dinheiro: Compreender Desejos vs Necessidades, Competências de Gestão 
Financeira, Planeamento do Orçamento” pretende iniciar os jovens nos conceitos básicos relacionados com o 
dinheiro, competências financeiras e gestão do orçamento. Estes conceitos serão relacionados com o tomar 
decisões e a definição de objetivos.  
Um orçamento pessoal é um plano financeiro que aloca rendimentos futuros para despesas, poupança e 
pagamento de dívidas. “Para onde vai o dinheiro?” é uma interrogação comum enfrentada por muitos 
indivíduos e famílias quando toca a orçamentação e gestão de dinheiro. Uma gestão eficaz do dinheiro 
começa com um objetivo e um plano detalhado de poupanças e gastos. Os objetivos financeiros devem ser 
realistas, específicos, ter uma calendarização, e implicar uma ação a tomar. Esta Unidade encorajará os 
jovens a dedicarem tempo e esforço a desenvolver os seus próprios objetivos financeiros, assim como um 
orçamento próprio. Os jovens monitorizarão os seus hábitos de consumo e desenvolverão a capacidade de 
obter mais valor pelo dinheiro que têm disponível. Também demonstraremos que, considerando 
cuidadosamente as necessidades e os desejos, um indivíduo gastará montantes adequados com as despesas 
correntes, ao mesmo tempo que poupa e investe para segurança financeira a longo prazo. 
 
 

Ponto chave 1: Gerir o dinheiro e um orçamento é uma das principais questões que um jovem em processo 
de autonomização enfrenta. Muitos jovens nesta situação têm dificuldade em gerir as suas finanças e muitas 
vezes incorrem em dívidas e atrasos de pagamento. Por isso, possuir formação em matéria de gestão de 
orçamento é considerada particularmente importante para este grupo alvo. 
 

 Ponto chave 2: Os jovens devem ser iniciados de forma gradual nos conceitos de gestão de orçamento, com 
um enfoque especial no aspeto prático, não no teórico. 
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá ter em consideração que as competências financeiras são 
interrelacionadas e interdependentes com um conjunto de Competências para a Vida, como sejam o tomar 
decisões, a autoconsciência e o pensamento crítico. Desenvolver estas competências terá igualmente um efeito 
positivo direto no desenvolvimento de competências financeiras.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

 
As competências financeiras incluem-se na categoria geral de Competências para a Vida ou Competências 
para a Vida autónoma (tais como, competências profissionais, tarefas domésticas, arranjar alojamento, obter 
apoio jurídico, usar recursos comunitários). Também estão relacionadas com outras competências gerais 
como sejam o tomar decisões e a definição de objetivos. O(A) formador(a) deverá começar a discussão sobre 
estas competências gerais e depois concentrar-se em gestão de orçamento e competências financeiras. 
 
Passos:  
1. Após verificar e comentar o Trabalho de Casa pedido na Unidade anterior, o(a) formador(a) começará 
fazendo um breve resumo dos materiais apresentados e discutidos durantes as Unidades anteriores (2.1- 
2.4), e dirigirá a discussão para alguns conceitos apresentados anteriormente que se relacionam com 
dinheiro e questões financeiras (por exemplo, documentos de impostos (2.1), liberdades (2.4), penalizações 
financeiras quando se viola a lei (2.3), etc.). Em alternativa, o(a) formador(a) pode concluir esta breve secção 
inicial lembrando aos jovens a Ficha de Outras Atividades da Unidade 2.4, na qual lhes era pedido que 
distinguissem entre necessidades, desejos e direitos. 
  
2. O(A) formador(a) colocas as “Questões Iniciais” para envolver os jovens em discussões relativas a 
objetivos relacionados com o papel do dinheiro, de forma a alcançar alguns.  
 
3. Após uma breve discussão em torno das questões, o(a) formador(a) continuará entregando aos jovens 
uma atividade de Autoavaliação (Ficha 1), dando aos jovens 2 a 3 minutos para realizarem a tarefa e 
discutirem potenciais pontos fortes e lacunas nas competências e nos conhecimentos que demonstrarem ter.  
 
4. O(A) formador(a) dará aos jovens a Ficha 2 (Que Objetivos Tens? – ver Ficha relevante). Esta solicita aos 
jovens que dividam os objetivos em curto, médio e longo-prazo. Os jovens devem criar prioridades e escolher 
cinco deles para registar por escrito os recursos pessoais e externos para os atingir. Por fim, o(a) 
formador(a) pede aos jovens que os partilhem com o resto do grupo, ao mesmo tempo que escreve alguns 
deles no quadro. O(A) formador(a) deverá escolher aqueles que são primordialmente relacionados com 
dinheiro, de maneira a facilitar a discussão que se seguirá sobre gestão de orçamento e competências 
financeiras.  
 
5. A sessão continuará com um esclarecimento mais aprofundado sobre as diferenças entre necessidades e 
desejos, uma justaposição que já foi introduzida nas Unidades anteriores. O(A) formador(a) explicará 
sucintamente o que distingue uma necessidade de um desejo. Uma distinção simples poderá ser a seguinte: 
“Na sua forma mais elementar, as necessidades são coisas que nos permitem sustentar a vida quotidiana e as 
contas que temos de pagar. Tudo o mais é um desejo, quer pensemos que precisamos dela ou não. Quando há 
pouco dinheiro, os desejos têm de esperar”. O(A) formador(a) também pode facultar exemplos dos dois 
conceitos (e.g. comida, bicicleta, casa, produtos alimentares).  Poderá ter uma atividade “Escrita” (Ficha 3) 
para reforçar mais ainda a diferença entre os dois conceitos. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que 
escrevam cinco das suas necessidades e cinco dos seus desejos, pedindo-lhes depois que partilhem as suas 
respostas com o resto da turma e comentando a sua escolha de necessidades e desejos. O(A) formador(a) 
deverá focar-se naquelas necessidades e desejos que estão relacionados com dinheiro. 
 
6. Será realizada uma breve discussão sobre o significado de gestão orçamental e competências financeiras. 
O(A) formador(a) pode usar as definições e os materiais seguintes: 
 “A capacidade de um indivíduo adotar uma abordagem proativa relativamente à gestão do seu 
próprio dinheiro ou do dinheiro da sua empresa é conhecida como competência de gestão orçamental. 
Competências de gestão orçamental envolvem tomada de decisão consciente sobre como alocar dinheiro de 
modo a que as despesas não excedam o rendimento.” 
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 “Gestão orçamental é o processo de criar um plano para usar o dinheiro de que se dispõe. Este 
plano de despesas chama-se orçamento. Criar este plano de despesas permite-te determinar com 
antecedência se vais ter dinheiro suficiente para fazeres as coisas que tens de fazer ou gostarias de fazer.” 
 “Competências financeiras referem-se à capacidade de usar conhecimento e entendimento relevante 
para gerir uma situação esperada ou imprevisível de modo a resolver um problema financeiro e convertê-lo 
em benefício e vantagem. Estas competências podem ser adquiridas ou podem ser aprendidas num contexto 
de ensino de cariz financeiro.”  
 Literacia financeira é a posse do conjunto de competências e conhecimentos que permite a um 
indivíduo tomar decisões informadas e efetivas com todos os seus recursos financeiros. 
 Literacia financeira é o ensino e compreensão de várias áreas financeiras. Este tópico foca-se na 
capacidade de gerir questões financeiras pessoais eficientemente, e inclui saber como tomar decisões 
adequadas sobre finanças pessoais, como sejam investimentos, seguros, propriedades, pagar a universidade, 
gerir um orçamento, reforma e planear os impostos. A Literacia financeira mostra como um indivíduo toma 
decisões financeiras. Esta competência pode ajudar uma pessoa a desenvolver um roteiro financeiro para 
identificar o que ganha, o que gasta e o que deve. 
 Literacia financeira é o Ensino e compreensão de saber como o dinheiro é feito, gasto e poupado, 
bem como as competências e a capacidade de usar recursos financeiros para tomar decisões. Estas decisões 
incluem como gerar, investir, gastar e poupar dinheiro. Este conceito aplica-se tanto a indivíduos como a 
organizações. Os indivíduos têm de ser capazes de gerir uma conta bancária, perceber os impostos sobre 
rendimento pessoal, e compreender o conceito de gestão orçamental de forma a tomar decisões sensatas 
sobre dinheiro.  
 
7. Para avançar para o conceito central da Unidade (orçamento), o(a) formador(a) lançará uma discussão em 
grupo baseada nas seguintes perguntas: 
 De onde vem o teu dinheiro? O(A) formador(a) deve encorajar os jovens a identificar as suas atuais 
ou potenciais fontes de rendimento. Terá lugar uma breve discussão sobre os sentimentos de ser 
financeiramente dependente vs financeiramente independente. 
 Para onde vai o teu dinheiro? O(A) formador(a) pedirá aos jovens que registem por escrito o que 
gastaram durante o período de um mês (Ficha 4). Depois perguntará aos jovens se vêm algum padrão nos 
seus hábitos de consumo e partilhem as conclusões com os colegas. Seguir-se-á uma discussão em grupo 
sobre tópicos como sejam compras por impulso, categorias de como o seu dinheiro é gasto atualmente (e.g. 
roupas, comida, contas, etc.), como decidir o que comprar, e que fatores poderão influenciar as suas decisões 
de compra.  
 
8. Depois desta secção, o(a) formador(a) começará uma discussão baseada nas razões por que se deve fazer 
um orçamento. Os jovens darão as suas respostas e o(a) formador(a) escrevê-las-á no quadro/ flipchart (ver 
atividade relevante). 
 
9. Na sequência da discussão anterior, o(a) formador(a) lançará um debate sobre o processo e planeamento 
da gestão de orçamento, explicando que o processo de gestão de orçamento é um plano para gastar e poupar 
dinheiro. É como um esquema de quanto uma pessoa ganha e onde gasta esse dinheiro. O processo de gestão 
orçamental integra três simples elementos: a. escolher um período para o orçamento, b. estimar despesas e 
rendimento, c. equilibrar despesas e rendimento (Ficha 5). Os jovens têm três a cinco minutos para 
preencher a tabela relevante e depois partilhar as suas ideias com o resto da turma. O(A) formador(a) deverá 
esclarecer as dicas propostas para que todos os jovens as entendam e as comentem.  
 
10. Mais perto do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa para 
a sessão seguinte. Trata-se de um exercício sobre gestão de orçamento e criação de prioridades de 
necessidades e desejos quando se dispõe de um montante fixo (Ficha 6). O(A) formador(a) deverá deixar 
claro que não há respostas certas ou erradas e que a parte importante do Trabalho de Casa é a justificação 
que os jovens dão sobre a forma como planeiam gastar o seu dinheiro.  
 
11. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham uma breve Tabela de avaliação (ver Ficha 
relevante) e discutirá as suas respostas, caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
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12. Chegado ao final da sessão, o(a) formador(a) tomará alguns minutos para a secção “Feedback 
Colaborativo”. Os jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam 
interessante, difícil de compreender, ou aborrecido, para que as próximas Unidades sobre Gestão do 
Dinheiro possam ser ajustadas, se necessário.  

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das finalidades pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As finalidades e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens… 
 

 saber o significado e a importância de planear um orçamento 
 compreender e ser capaz de explicar a diferença entre necessidades e desejos (por exemplo, sede como 

necessidade e água como desejo) 
 perceber que adquirir alguns itens pode satisfazer simultaneamente necessidades e desejos 
 tomar conhecimento dos conceitos de competências financeiras e gestão orçamental 
 compreender que características um orçamento deve ter para evitar problemas 
 conhecer os passos para realizar um orçamento e como (e porquê) o seguir 
 identificar e criar prioridades nalguns dos seus objetivos pessoais e financeiros e os passos para os 

alcançar 
 compreender a importância de criar e manter um orçamento pessoal que apoie os seus objetivos  

 

Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O(A) formador(a) pode começar por perguntar aos jovens sobre a mais recente compra (substancial) 
que tenham feito. Que compra foi essa? Que decisões e pesquisa envolveu? Ainda estão satisfeitos com a 
compra? O(A) formador(a) deve registar as experiências dos jovens no quadro. 
 

 O(A) formador(a) pode perguntar aos jovens “Porquê definir objetivos?”, sem especificar o tipo de 
objetivos (pessoais, financeiros, educativos, etc.) 
 

Qual é a diferença entre uma necessidade e um desejo? Como é o dinheiro está envolvido na sua 
satisfação?  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

Tipo de Atividade: Flip chart 
 
Passo 9: “Porquê um orçamento?” O(A) formador(a) pede aos jovens que pensem em razões por que é 
aconselhável fazer um orçamento. O(A) formador(a) escreverá as suas respostas no flipchart, devendo 
reforçar o conceito de que cada jovem deve controlar o seu próprio orçamento, não ser controlado por ele. 
Algumas razões a registar são: determinar quanto dinheiro têm para gastar, decidir como querem gastar o 
seu dinheiro, estabelecer como vão gastar o dinheiro no futuro, evitar problemas financeiros, etc. Outras 
respostas incluem:  

 “Se tivermos um orçamento e o seguirmos, teremos menos probabilidades de esbanjar o dinheiro em 
gastos diários casuais”. 

  “Um orçamento pode ajudar-nos a atingir um objetivo financeiro porque controla que parte do 
dinheiro gastamos e que parte do dinheiro poupamos”.  

 “Os orçamentos podem ajudar a eliminar muitas surpresas financeiras, porque planeámos o futuro e 
sabemos com o que devemos contar em cada mês”. 

 “Um orçamento ajuda-nos a decidir o que podemos e não podemos comprar, e permite-nos controlar 
como gastamos o nosso dinheiro”. 

 “Um orçamento ajuda-nos a decidir como nos podemos proteger contra as consequências financeiras 
de acontecimentos inesperados” 

 

 Tipo de Atividade: Escrita 
“Que objetivos tens?” Depois de discutir brevemente a importância de estabelecer objetivos, pedir-se-á aos 
jovens que ponham por escrito alguns dos seus objetivos, baseados na sua situação de vida. Vão organizá-los 
em objetivos de curto prazo (1-4 semanas), objetivos de médio prazo (2-12 meses) e objetivos de longo 
prazo (1 ano ou mais).  Depois, o(a) formador(a) pedir-lhes-á que estabeleçam prioridades e registem por 
escrito os recursos de que precisam para os alcançar. Estes recursos podem ser Pessoais (capacidade, 
competências, tempo, instrução, etc.) ou Externos (dinheiro, ferramentas, carro, etc.). Ver Ficha relevante.  
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
Necessidades vs Desejos: O(A) formador(a) pedirá aos jovens que escrevam cinco das suas necessidades e 
cinco dos seus desejos na Ficha 3 e depois solicitará que partilhem as suas respostas com o resto da turma e 
comentará as suas escolhas de necessidades e desejos. 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
“Para onde vai o teu dinheiro?” O(A) formador(a) pedirá aos jovens que escrevam o que gastaram durante o 
período de um mês. Depois, perguntará aos jovens se estes detetam algum padrão nos respetivos hábitos de 
consumo e que o partilhem com os seus colegas.  
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

 Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem a Ficha 6: Cem Euros. Trata-se de 
um exercício sobre a forma como os jovens conseguem definir prioridades nos seus gastos durante um dado 
período de tempo. Não há respostas certas ou erradas. Os jovens apenas terão de justificar as suas respostas. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e finalidades foram 
atingidos.  

 

 

Lista de Verificação 
Como parte da avaliação da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que respondam à lista de verificação 
que lhes entregará. Depois de os jovens responderem, terá lugar uma breve discussão, com comentários 
sobre todas as afirmações. 
 
 

 Discussão em grupo  
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, encorajando-os a exprimirem-se 
livremente sobre os aspetos fundamentais da sessão: o que aprenderam de novo, o que foi interessante ou 
maçador, o que precisam de aprender mais, etc. Este feedback influenciará as sessões que se seguem.  

 



Plano de Sessão: Unidade 3.1 
 

72 
 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os formadores não devem subestimar a importância das competências de gestão orçamental para os 
jovens que deixam o sistema. Quem abandona o sistema dá o passo para uma vida independente sem ter uma 
família como apoio. Por esta razão, é fundamental que as competências de gestão financeira que recebam, 
tanto durante, como na hora de abandonar o sistema, sejam capazes de lhes proporcionar a rede de 
segurança de que carecem. 
 

Prepare-se bem. As discussões iniciadas durante a sessão podem facilmente divergir para tópicos que 
não estão relacionados com a gestão financeira. Deve manter-se atento(a) e trazer a discussão de volta para 
os temas relevantes para a Unidade.  
 
 

Esta Unidade é, de alguma forma, uma unidade introdutória à gestão de dinheiro. Esteja seguro dos 
conteúdos das próximas Unidades para não se repetir. 
 

O orçamento de que os jovens no sistema dispõem é em regra limitado e estes podem sentir-se pouco 
motivados para participar. O(A) formador(a) deverá esclarecer que as discussões a ter lugar ao longo da 
Unidade não se referem apenas à fase atual das suas vidas; pelo contrário, estas discussões são úteis para as 
suas vidas futuras como adultos autónomos. 
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Gestão de Orçamento 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as competências que já tens e as que precisas de desenvolver 
no que se refere ao conhecimento e competências relacionados com elaboração de orçamento e gestão financeira. 
Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois 
de completares esta Ficha, revê-a com os teus colegas e o(a) formador(a) e identifica as competências que 
gostarias de reforçar. 

Afirmações 

Sei fazer 
isto/ Sou 
bom(boa) 

nisto 

Não sei 
fazer isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Sei como calcular as minhas despesas    

Decido facilmente se compro uma coisa ou não    

Comparo os preços antes de comprar qualquer coisa para 
escolher a mais barata 

   

Sei como definir prioridades nas minhas necessidades    

Poupo dinheiro    

Conheço os benefícios a que tenho direito quando deixar o 
sistema 

   

Sei a que serviços públicos me devo dirigir para reclamar os 
meus benefícios 

   

Sei como se abre uma conta bancária    

Sei usar uma Caixa Multibanco    

Sei como requerer um cartão de crédito    

Sei usar um cartão de crédito    

Geralmente, faço uma lista do que preciso antes de ir às lojas    

Tenho sempre consciência do que dinheiro que me sobra    

Faço um registo dos meus gastos (um diário de gastos)    
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 Ficha 2 : Escrita 

“Que objetivos tens?” Escreve alguns dos teus objetivos, com base na tua situação de vida. Divide-os em 
Objetivos de curto prazo (1-4 semanas), Objetivos de médio prazo (2-12 meses) e Objetivos de longo prazo (1 
ano ou mais).  Depois, define prioridades para eles e anota os recursos de que precisarás para os alcançar. Os 
recursos podem ser Pessoais (capacidade, competências, tempo, instrução, etc.) ou Externos (dinheiro, 
ferramentas, carro, etc.). 

 
Os meus objetivos 
 

Objetivos de curto prazo (1-4 
semanas) 

Objetivos de médio prazo (2-12 
meses) 

Objetivos de longo prazo (1 ano ou 
mais) 

   
   
   
   
   
   
   

 
Agora define prioridades para os teus objetivos 
 

Objetivos de curto prazo (1-4 
semanas) 

Objetivos de médio prazo (2-12 
meses) 

Objetivos de longo prazo (1 ano ou 
mais) 

1.  1.  1.  
2.  2.  2.  
3.  3.  3.  
4.  4.  4.  
5.  5.  5.  
6.  6.  6.  
7.  7.  7.  

 
Seleciona seis objetivos e indica de que recursos precisas para os alcançar: 
 

Objetivo Recursos pessoais Recursos externos 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
 
Partilha-os com o teu grupo! 
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 Ficha 3: Escrita 

Na tabela seguinte, regista cinco das tuas necessidades e cinco dos teus desejos, sem qualquer ordem 
específica*. 

NECESSIDADES 
 

DESEJOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

* uma necessidade: uma premência, uma exigência, algo essencial 

* um desejo: um querer, um sonho, uma aspiração 
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 Ficha 4: Escrita - “Para onde vai o meu dinheiro?” 

Regista o que gastaste durante o período de um mês e em quê. Depois, vê se há algum padrão nos teus hábitos 
de consume e partilha-o com os teus colegas.  

Para onde vai o teu dinheiro? 
Bem/ Serviço/ Atividade Preço 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Detetas algum padrão nos teus hábitos de consumo?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

  



Plano de Sessão: Unidade 3.1 
 

77 
 

 Ficha 5: Escrita - O Processo de elaboração de um Orçamento 

A Tabela seguinte constitui um exemplo de como podes desenvolver o teu próprio processo de elaborar um 
orçamento. Segue os passos: 

 Define um período para o orçamento (uma semana, um mês, um semestre, um ano. Sê preciso(a)!) 
 Estima o teu rendimento (diferentes fontes, diferentes montantes) 
 Estima as tuas despesas (começa com as despesas habituais e acrescenta quaisquer outras despesas 

que contes ter durante o período definido para o orçamento) 
 Calcula o valor total de dinheiro tanto para despesas como para rendimento. 
 Equilibra-os! 

Período de 
Orçamento 

Rendimento estimado Despesas estimadas 

 Fonte Valor em € Fonte Valor em € 

 Total: Total: 
 

Caso os dois totais não estejam equilibrados, faz os necessários ajustes. 

Algumas dicas: 

 Define prioridades nas tuas despesas! Há despesas que podem ser evitadas. 
 Procura preços melhores! 
 Adia despesas se for possível. 
 Põe uma quantia de reserva para situações inesperadas 
 Sê flexível 

 
 



Plano de Sessão: Unidade 3.1 
 

78 
 

 Ficha 6: Trabalho de Casa 

Cem Euros: Vamos imaginar que é dia 20 do corrente mês e tens 100 euros de sobra para gastar. Vais receber 
mais dinheiro no dia 1 do mês seguinte.  Agora vamos supor que tens as seguintes despesas para as quais tens 
de definir prioridades. Coloca as despesas pela ordem que aches mais adequada para cobrir as tuas 
necessidades e desejos. 

Despesas e justificação Valor A tua ordem  

Pagar a minha conta de telefone nos próximos dez dias, senão cortam-me o 
telefone. 

20€  

Comida (compra no supermercado, mercearia, mercado de rua) 20€  
Um presente para a festa de aniversário da minha amiga, ela é uma grande 
amiga minha.  

8€  

Uma T-shirt nova para ir à festa. Estou farta das que tenho. 10€  
Bilhetes para o transporte público (para ir para a escola, trabalho, etc.) 14€  
Pagar a conta da eletricidade. O prazo termina no dia 2 do mês seguinte 50€  
Emprestar ao meu amigo para ele pagar uma ulta de trânsito. Se ele não 
pagar, fica sem carta de condução durante 20 dias. 

20€  

Produtos do supermercado para as necessidades habituais da casa (papel 
higiénico, líquido de limpeza, pasta de dentes, etc.) 

12€  

Cafés na pastelaria (3 vezes). Um bom café acorda-me sempre. 8€  
Um bilhete para o concerto de uma das minhas bandas favoritas. É a segunda 
vez que eles vêm ao país e eu perdi a primeira. 

40€  

Reparar o meu computador. Anda a fazer barulhos esquisitos e aquece muito 
facilmente. 

90€  

 

Agora escreve alguns comentários sobre a ordem que escolheste. Algumas perguntas úteis: 

 Qual foi a tua primeira prioridade? Porquê?  
 Que despesas não podem ser pagas até ao fim do mês? Porquê?  
 Conseguiste poupar alguma coisa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lista de Verificação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante a tua resposta para cada uma das afirmações seguintes: 

Afirmações Certo Errado 
1. Equilibrar o orçamento significa que o rendimento e as despesas devem somar o 

mesmo montante de dinheiro. 
  

2. Tomar decisões não tem nada a ver com a gestão de um orçamento   
3. Geralmente, quando queremos qualquer coisa significa que precisamos dela   
4. Selecionar um período é essencial para o processo de elaborar um orçamento   
5. A compra por impulso não tem desvantagens. Só nos faz felizes!   
6. A literacia financeira não pode ser ensinada. Ganha-se com a experiência.   
7. Não é preciso poupar. Não surgem despesas inesperadas.   
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3.2 Operações Bancárias 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
A Unidade designada por “Operações Bancárias: Abrir uma Conta, Cartões de Crédito, Usar a Caixa 
Multibanco” pretende apresentar aos jovens os conceitos relacionados com serviços prestados por bancos e 
pelo sistema bancário, bem como aos aspetos mais práticos envolvidos na utilização destes serviços. 
Seguindo um processo passo a passo, os jovens clarificarão e aprofundarão o seu conhecimento sobre o 
Sistema bancário e ganharão as competências necessárias para, com eficácia e eficiência, interagir com os 
bancos e usar as ferramentas para depositar e levantar dinheiro. Outra parte importante desta Unidade está 
dedicada à emissão e uso de um cartão de crédito na Caixa Multibanco. No final da Unidade, os jovens terão 
consciência das diferenças entre contas bancárias e terão a capacidade de utilizare os seus cartões de crédito 
com sensatez.  
 
 

Ponto chave 1: Gerir dinheiro e fazer um orçamento fazem parte das questões fundamentais que os jovens 
que abandonam o sistema enfrentam quando vivem sozinhos. Muitos destes jovens têm dificuldade em gerir as 
suas finanças e vivem muitas vezes situações de dívida e de atrasos de pagamentos. Por conseguinte, formação 
na preparação de orçamento é considerado especialmente importante para este público alvo. 
 

 Ponto chave 2: Os jovens devem ter consciência dos aspetos práticos relacionados com a sua interação 
com os bancos. O(A) formador(a) não deverá entrar em pormenor sobre os conceitos teóricos, focando-se mais 
nas situações que os seus jovens enfrentarão quando interagirem pela primeira vez com os bancos.  
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá ter em consideração que as competências financeiras estão 
relacionadas com e dependentes de um conjunto de Competências para a Vida gerais, como sejam tomada de 
decisão, autoconsciência e pensamento crítico. Desenvolver estas competências terá igualmente um efeito 
positive direto no desenvolvimento de competências financeiras.  
 

 Ponto chave 4: Os materiais e a informação desta Unidade devem ser apresentados de forma neutra, sem 
quaisquer juízos negativos ou positivos. Os jovens devem ter a Liberdade de chegar às suas próprias conclusões, 
livremente.  
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 Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

Esta sub-Unidade faz parte de uma Unidade mais abrangente intitulada “Gestão de Dinheiro”, no decurso da 
qual os jovens reforçarão o conceito de que o dinheiro é ganho e usado para comprar coisas e apropiar-se-ão 
do conceito de “poder de compra” por forma a tomarem decisões sensatas sobre os seus rendimentos e 
gastos. Nesta sub-Unidade são passados em revista os objetivos básicos dos bancos e do sistema bancário 
assim como o seu papel em ajudar as pessoas a gerir o seu dinheiro com sensatez. Para além disso, serão 
apresentados alguns aspetos práticos da interação com os bancos de forma que os jovens adquiram uma 
ideia clara dos passos que necessitam de dar para abrir uma conta e para depositar ou levantar dinheiro.  

Passos:  
1. O(A) formador(a) começará por apresentar um breve resumo dos materiais apresentados e discutidos na 

Unidade anterior (3.1), e orientar a discussão para alguns conceitos apresentados anteriormente 
relacionados com dinheiro e questões financeiras, especialmente com bancos, guardar e poupar dinheiro. 
Nesta altura, o(a) formador(a) pedirá aos jovens para verem em conjunto o Trabalho de Casa que lhes foi 
dado na Unidade anterior (Cem Euros). Depois de ouvir as respostas dos jovens e permitir algum tempo para 
comentários e opiniões, o(a) formador(a) poderá relacionar respostas potenciais com o conceito de 
operação bancária. Por exemplo, pode perguntar o que aconteceria se a pessoa que gere o dinheiro decidisse 
pôr o resto do dinheiro no banco. Esta poderá funcionar como introdução geral à secção “Questões Iniciais”.  

 O(A) formador(a) coloca as “Questões Iniciais” de forma a envolver os jovens em discussões relacionadas com 
bancos, ganhar, poupar e emprestar dinheiro.  

3. Após uma breve discussão das questões, o(a) formador(a) continuará entregando aos jovens a atividade 
de Autoavaliação (ver Ficha 1), permitindo dois-três minutos para os jovens realizarem a atividade. Depois 
discutem potenciais pontos fortes ou lacunas nas competências e conhecimento que os jovens 
demonstrarem em relação a operações bancárias e gestão de dinheiro.  
 
4. O(A) formador(a) explicará sucintamente o fluxo do dinheiro, um tema já apresentado durante a sessão 
anterior. Poderá apresentar os seguintes pontos chave: 
 O dinheiro é como medimos o valor económico de algo. O dinheiro e a moeda que utilizamos são 
aquilo de que nos servimos na nossa sociedade para pagar bens e serviços. 
 A maior parte dos países criam a sua própria moeda. Nos EUA, o governo federal imprime dinheiro e 
regulamenta a quantidade. Na América do Norte, por exemplo, são usadas várias moedas: o dólar canadiano 
no Canadá, o dólar americano nos EUA, no México, o peso. Na maior parte dos países europeus, a moeda é o 
euro. 
 Todas as moedas metálicas de euro portuguesas são cunhadas pela Imprensa Nacional Casa da 
Moeda. As notas são impressas pelos Bancos Centrais dos vários países da zona euro (os países onde circula 
o euro, a moeda comum), ou seja, os bancos nacionais, o Banco de Portugal, no nosso caso, sob controlo do 
Banco Central Europeu. A distribuição e circulação de moedas e notas é controlada pelo Banco de Portugal, 
em estreita articulação com as orientações emanadas pelo Banco Central Europeu.   
 O dinheiro é a “cola” que estabelece a relação entre produtos, serviços e pessoas na economia. O 
motor económico do nosso país é alimentado pelo que as pessoas criam, e o dinheiro permite às pessoas 
tanto produzirem como comprarem o que é criado.   
 As pessoas ganham dinheiro trabalhando e sendo pagas pelo seu trabalho.  
 Para além de ser bom tê-lo, o dinheiro ajuda-nos a resolver as necessidades da vida do dia a dia.  
 O dinheiro muda de mãos frequentemente – todos os dias circula entre as pessoas, as empresas e os 
bancos.   
 O dinheiro pode chegar a um banco vindo de muitas fontes. Começa no Banco de Portugal, que 
mantém os bancos fornecidos com o dinheiro de que precisam para os seus clientes. Mas o dinheiro que já 
está na economia também vai para bancos – das pessoas e das empresas que têm o seu dinheiro no banco.   
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 As pessoas põem o seu dinheiro num banco para estar guardado em segurança. Os bancos pagam 
juros sobre o dinheiro que as pessoas lá põem por longos períodos de tempo.   
 Os bancos emprestam dinheiro a quem o pede emprestado e aos investidores. Os bancos cobram 
juros sobre o dinheiro que emprestam.   
 O dinheiro sai do banco, circula pela economia e regressa ao banco. O dinheiro recicla-se! 

5. Depois de discutir estes pontos, o(a) formador(a) pode passar para a discussão sobre operações 
bancárias. O(A) formador(a) pode dar aos jovens a Ficha relevante (Ficha 2) sobre os diferentes serviços 
prestados pelos bancos. Depois de verificar as respostas dos jovens, o(a) formador(a) pode facultar a 
seguinte informação introdutória de base: 
 Os bancos e instituições semelhantes prestam um conjunto de serviços úteis para te ajudar a gerires o 
teu dinheiro:  
• Uma conta poupança permite-te manter o teu dinheiro em segurança e fazê-lo crescer com juros.  
• Uma conta à ordem permite às pessoas fazer compras e pagar contas usando cheques em papel em 
vez de moedas e notas.  
• Os empréstimos ajudam as pessoas a comprar coisas caras, como sejam automóveis, e depois pagar o 
dinheiro ao banco num determinado prazo, com juros.  
• Os cartões de crédito podem ser uma forma conveniente de comprar coisas e pagá-las ao longo do 
tempo, mas a taxa de juro é muitas vezes mais alta do que a de empréstimos.  
• Contas de investimento podem ajudar as pessoas a fazer o seu dinheiro crescer ao longo do tempo e 
estar preparadas para despesas avultadas, por exemplo, um curso universitário.  
 Depois de teres aberto uma conta com um banco, como geres o teu dinheiro? Como pões dinheiro na 
tua conta e retiras dinheiro de lá? Como o controlas? Os bancos ajudam-te a fazer todas estas coisas e 
facilitam a gestão do dinheiro.  
 Quando trabalhas com um banco, podes obter dinheiro, juntar dinheiro e transferir dinheiro entre 
contas, seja num balcão do banco ou numa caixa automática, a chamada Caixa Multibanco (ATM). Em 
algumas Caxias MB, podes obter dinheiro 24 horas por dia. Alguns balcões de bancos até estão localizados 
em centros comerciais. No caso de alguns bancos, podes gerir as tuas contas por telefone ou online. Tudo 
somado, é muito conveniente. 
Consoante o nível e o conhecimento dos jovens podem ser facultadas mais informações e explicações. Por 
exemplo, definições de termos como “investimentos”, “contas bancárias” e “Caixa Multibanco” deverão ser 
discutidas na sessão para que não haja lacunas ou mal-entendidos.  
 
6. Entrando em mais detalhes, primeiro deve ser explicada a “conta poupança”. O(A) formador(a) pode 
referir-se aos seguintes aspetos: 
• Poupar significa colocar dinheiro de parte para uso futuro. Os bancos e outras instituições financeiras 
oferecem incentivos para que as pessoas mantenham o seu dinheiro numa conta poupança. Estes incentivos 
são designados por juros.  
• O valor dos juros que as pessoas recebem depende de um conjunto de fatores, incluindo o tipo de 
conta poupança que têm, qual a instituição financeira onde têm a conta, e qual o prazo durante o qual 
mantêm o dinheiro na conta.  
• Os bancos pagam juros sobre o dinheiro colocado em contas poupança porque o banco pode usar este 
dinheiro para emprestar a outros clientes.  
• Na verdade, os bancos pagam aos seus clientes pelo privilégio de usar o dinheiro deles. 
• Há diferentes tipos de contas poupança. A mais vulgar chama-se mesmo “Conta Poupança”, mas o 
nome pode variar consoante os bancos. As características deste tipo de contas é muito variável, dependendo 
de cada banco. 

7. Depois de apresentar a informação básica sobre as contas poupança, o(a) formador(a) pode continuar 
com os passos necessários para abrir uma destas contas. Será bom recolher informação junto de vários 
bancos – pode consultar a lista de bancos que consta dos “Materiais de Apoio”. 
A informação sobre o processo habitual para um menor poder abrir uma conta bancária é a seguinte: 



Plano de Sessão: Unidade 3.2 
 

83 
 

• Jovens com menos de 18 anos podem abrir a sua própria conta poupança num banco ou noutra instituição 
financeira. Um progenitor ou guardião adulto tem de acompanhar o estudante. O estudante tem de saber o 
seu número de contribuinte, e ter dinheiro para depositar.  
• O progenitor ou guardião assinará conjuntamente a conta do estudante, o que significa que ambos estarão 
a partilhar a responsabilidade sobre a conta.  
• Alguns documentos que é preciso levar ao banco para abrir uma conta poupança incluem:  

o Para o progenitor/ guardião que acompanha o estudante: a identificação atualizada: • Cartão de 
Cidadão; 

• Autorização de Residência (no caso de ser estrangeiro). 
o Para o estudante: o elemento de identificação: Cartão de Cidadão onde consta o seu número de 

Segurança Social ou Número de Identificação Fiscal 
o Dinheiro para depositar (poderá haver um montante mínimo para este depósito) 

8. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preencham a Ficha 3, que é um formulário de abertura / 
informação de uma conta poupança. Quaisquer dificuldades que tenham ao preenchê-lo serão discutidas 
depois de os jovens terem terminado esta atividade.  
 
9. A discussão continuará com o processo de fazer depósito ou levantamentos no banco e numa Caixa 
Multibanco. No primeiro caso, o(a) formador(a) apresentará aos jovens (Powerpoint) o talão de depósito e o 
talão de levantamento. No caso de uma Caixa MB, o(a) formador(a) deverá chamar a atenção para os 
seguintes aspetos: 
• As caixas MB são simples de usar e encontram-se em bancos e muitos outros locais convenientes. Muitas 
estão abertas 24 horas por dia!  
• Quando um banco emite um cartão de débito, também te dão um número de identificação pessoal, o 
chamado PIN. Este PIN é como uma senha secreta. Se mais alguém a souber, podem conseguir retirar 
dinheiro da tua conta…por isso não partilhes o teu PIN com ninguém! E nunca escrevas o teu PIN no teu 
cartão de débito!  
• Antes de depositares um cheque, terás de assinar no verso, o que se designa por endossar um cheque. E 
não te esqueças de escrever o número da conta junto da assinatura.  
• Podes levantar dinheiro de uma conta poupança solicitando-o a um(a) caixa no banco ou usando uma Caixa 
MB. 
• Os depósitos feitos numa Caixa MB podem ser de qualquer montante, mas os bancos podem estabelecer um 
limite sobre o valor que podes levantar de uma conta num dia.  
• Porque as Caixas MB facultam dinheiro, mantém-te sempre alerta e atento(a) às pessoas à tua volta quando 
estiveres a utilizar uma destas Caixas. 
O(A) formador(a) pode entregar aos jovens a Ficha relevante (Ficha 4) sobre a utilização de uma Caixa MB.  
 
10. Depois de discutir a conta poupança, o(a) formador(a) pode continuar com a discussão das contas à 
ordem. Pode iniciar esta parte da sessão com perguntas como: “Descreve outras maneiras à disposição das 
pessoas para pagar o que compram sem ser com dinheiro vivo” ou “Que razões levariam alguém a querer 
pagar com cheque em vez de o fazer com dinheiro vivo?”. Quando explicar as contas à ordem, o(a) 
formador(a) deverá incluir os seguintes pontos:  
• Contas à ordem, como as contas poupança, fazem parte do sistema de gestão de dinheiro pessoal de uma 
pessoa. As contas à ordem são muito semelhantes às contas poupança. Ambos tipos de contas mantêm o teu 
dinheiro em segurança e ambas são muito fáceis de aceder, se precisares de dinheiro vivo.  
• As contas à ordem foram concebidas para serem ferramentas de gestão de dinheiro do dia a dia, enquanto 
as contas poupança foram concebidas para gestão de dinheiro a longo prazo. Ao contrário do que acontece 
com contas poupança, os bancos contam que as pessoas façam frequentes levantamentos e depósitos nas 
contas à ordem.  
• Uma diferença importante entre contas à ordem e contas poupança é que as contas à ordem vêm com 
cheques. 
• Uma segunda diferença importante é que a maior parte das contas poupança ganham juros, enquanto as 
contas à ordem não.  
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• Os cheques podem ser usados para fazer compras, tal e qual como o dinheiro vivo, e ajudam as pessoas a 
pagar contas ou a fazer simples compras sem andarem com dinheiro ou enviar dinheiro pelo correio. As 
pessoas usam cheques para pagar rendas, produtos alimentares, roupas, etc. 
• Os cheques são documentos legais que funciona, como dinheiro vivo. Saber como passar um cheque 
corretamente é fundamental para uma boa gestão do dinheiro.  
• É importante que os jovens compreendam que, para passarem um cheque, têm de ter fundos suficientes na 
conta à ordem para cobrir o montante.  
• Quando se passa um cheque ou se faz um depósito na conta à ordem, é muito importante registar essa 
transação imediatamente no registo dos cheques. 
• Tal como acontece com uma conta poupança, podes usar uma Caixa MB para aceder à tua conta à ordem. A 
maior parte das Caixas MB estão abertas 24 horas por dia. Quando o banco emite um cartão de débito, 
também te dá um Número de Identificação Pessoal (PIN). O PIN é como uma senha secreta. Nunca deves 
escrever o teu PIN no teu cartão de débito, e não deves partilhar o teu PIN com ninguém.  
• Algumas das coisas que podes fazer numa Caixa MB incluem: a. Depositar dinheiro numa conta poupança 
ou numa conta à ordem; b. Levantar dinheiro de uma conta poupança ou à ordem; c. Verificar o saldo numa 
conta poupança ou à ordem; d.  Transferir dinheiro entre as tuas contas.  
• Para abrirem uma conta à ordem, os jovens e o progenitor ou guardião que os acompanha provavelmente 
precisarão dos mesmos documentos de identificação pessoal exigidos para a abertura de uma conta 
poupança. Os jovens deverão verificar com os respetivos bancos para ver o que estes exigem. 

11. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que formem pares e preencham a Ficha 5 (Passar um Cheque). 
Quaisquer potenciais dificuldades serão discutidas então.  
 
12. A discussão continuará para os conceitos de crédito e de cartão de crédito. O(A) formador pode iniciar 
esta parte colocando questões como, por exemplo: “Alguma vez pediste dinheiro emprestado a alguém? Que 
tipo de acordo fizeste com essa pessoa sobre o pagamento do dinheiro? Cumpriste a tua promessa?” OU 
“Alguma vez emprestaste dinheiro a alguém? Que tipo de acordo fizeste para te restituírem o dinheiro? 
Puseste esse acordo por escrito?”. Com base nas respostas dos jovens, o(a) formador(a) falará sobre crédito 
e cartões de crédito. 
 
13. Quando se discutir o crédito, devem ser integrados estes aspetos: 
• Crédito tem a ver com emprestar dinheiro. Crédito refere-se à capacidade de uma pessoa ou uma empresa 
de pedir dinheiro emprestado a uma pessoa ou entidade com a intenção, ou promessa, de restituir o 
dinheiro.  
• Com empréstimos e cartões de crédito, as pessoas podem ter dinheiro emprestado de que precisam para 
comprar algo agora.  
• Ter crédito exige conquistar a confiança das pessoas. Quando pedes dinheiro emprestado a um progenitor, 
guardião, vizinho ou amigo, geralmente prometes devolver-lhe o dinheiro até uma determinada data. Eles 
emprestam-te o dinheiro porque confiam que vais cumprir a tua promessa. Isto também é válido quando 
pedes dinheiro emprestado a um banco.  
• Assumir responsabilidade pessoal é absolutamente essencial no que toca a crédito. Assumir 
responsabilidade pessoal significa cumprir a tua promessa de pagares o dinheiro que deves.  
• Nem todos podem pedir dinheiro emprestado a um banco. Crédito é um privilégio – e apenas é concedido 
àqueles que demonstraram a sua capacidade de gerir o seu dinheiro ao longo do tempo. A isto chama-se 
historial de crédito.  
• Podes estabelecer crédito abrindo uma conta poupança ou uma conta à ordem e gerindo-a 
cuidadosamente. Uma gestão cuidadosa de uma conta à ordem significa não passar cheques por mais 
dinheiro do que tens. Muitos jovens já deram início ao processo de estabelecer crédito abrindo contas 
poupança e à ordem. Cerca de dois em cada três adolescentes têm contas poupança, e cerca de um em cinco 
tem conta à ordem.  
• Criar bom crédito é a chave para conseguires as coisas que queres ter – um automóvel, curso universitário, 
ou uma casa. É importante manter um bom histórico de crédito. 

14. Quando discutir cartões de crédito e a sua utilização, o(a) formador(a) deve incluir os aspetos seguintes: 
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• Aos 21 anos de idade, podes ter a possibilidade de ter um cartão de crédito em teu nome. Para que isto 
aconteça, terás de demonstrar à entidade que podes usar um cartão de crédito responsavelmente. Primeiro, 
a entidade vai querer saber qual é o teu rendimento, ou quanto dinheiro ganhas com o teu trabalho. Em 
segundo lugar, quererá ver se tens como historial o de um bom pagador, aquele que paga as suas contas a 
tempo e horas. Esta informação ajuda a entidade a determinar se pode ter confiança em ti para pagares as 
tuas dívidas.  
• A maior parte das entidades cobram uma taxa por emprestarem dinheiro. Esta taxa varia e é conhecida 
como “juros.” (Quando depositas dinheiro numa conta poupança, o banco paga-te juros. Mas quando pedes 
dinheiro emprestado ao banco, pagas juros ao banco.) O valor dos juros sobre o crédito é em regra 
consideravelmente mais alto do que os juros pagos por uma instituição financeira sobre as contas poupança. 
Esta é uma das formas de os bancos e outras instituições financeiras ganharem dinheiro.  
• A taxa de juro sobre empréstimos é expressa numa taxa percentual anual, ou TAEG – Taxa Anual de 
Encargos Efetiva Global. A TAEG é o custo anual de um empréstimo, expresso em percentagem do montante 
emprestado. Reflete a taxa de juros e outras comissões exigidas para realizar o empréstimo.  
• Usar um cartão de crédito é como conseguir um empréstimo de curto prazo de um banco. Se pagares o 
montante total que gastares todos os meses, o banco não te cobrará juros, e o cartão de crédito é apenas uma 
ferramenta conveniente de usar. No entanto, se não pagares o montante total a cada mês, o banco cobra 
juros sobre a quantia não paga e isto pode tornar-se muito dispendioso!  
• Os bancos e as instituições financeiras estabelecem limites aos cartões de crédito de uma pessoa (plafond).  
Isto significa que uma pessoa não pode debitar mais do que uma quantia determinada no seu cartão de 
crédito sem pagar o dinheiro. É mais provável que os bancos ofereçam limites de crédito mais elevados às 
pessoas que demonstrem que são responsáveis sobre a restituição do dinheiro que devem.  
• Podes debitar o teu cartão de crédito até ao máximo que ele permite—ou não debitar nada. Seja qual for a 
quantia que gastes, assim que esse dinheiro for pago, o teu limite de crédito volta a ficar disponível para 
gastar de novo—mas somente se o pagares ao banco.  
• As taxas de juro dos cartões de crédito variam. É sensato verificar custos e condições em vários bancos ou 
instituições financeiras para encontrares aquele/aquela que oferece a taxa de juro mais baixa.  
• Os cartões de crédito podem cobrar uma taxa anual. Se não fizeres o teu pagamento a tempo, em regra é 
cobrada uma taxa adicional.  
• As instituições financeiras usam fórmulas para definir as taxas de juro que cobram nos cartões de crédito. 
Algumas instituições calculam a média do montante em dívida na tua conta durante o período de extrato e 
multiplicam esse montante por uma taxa financeira mensal.  
• O teu cartão de crédito pode também permitir um período de tempo para pagares a totalidade do montante 
em dívida antes de aplicar a taxa de juro. É importante compreender todos os pormenores do teu cartão de 
crédito e as consequências de falhar pagamentos, de pagar tarde, ou de exceder o plafond do cartão de 
crédito. 
• O que significa “mau crédito”? Se uma pessoa falha um pagamento no seu cartão de crédito ou faz um 
pagamento com atraso, isso tem reflexos negativos na sua notação de crédito. Além disso, pode-te ser 
cobrada uma taxa adicional por atraso e/ou teres uma taxa de juro mais elevada como penalização. 
 
15. Perto do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens o Trabalho de Casa para a próxima sessão. 
Pode pedir aos jovens que arranjem um anúncio publicitário de um banco (impresso ou eletrónico) e 
“traduzam” a informação aí fornecida. Isto pode ser feito sob a forma de parágrafo escrito ou oralmente. O 
trabalho de casa será verificado no início da sessão seguinte. O(A) formador(a) deixará claro que não há 
respostas certas ou erradas. 
Em alternativa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que façam a Ficha 6 como Trabalho de Casa e 
verificá-la na sessão seguinte.  
 
16. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a Lista de Verificação (ver Ficha relevante) e 
discutirá as respostas, caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
 
17. Chegado ao fim da sessão, o(a) formador(a) dedicará alguns minutos à secção “Feedback Colaborativo”, 
incentivando os jovens a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam interessante, difícil de 
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perceber ou maçador, de forma que as Unidades seguintes sobre Gestão de Dinheiro possam ser ajustadas, 
se necessário.  

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são: … 
 

 …para os jovens … 
 

 perceber o significado e a importância de planear um orçamento 
 compreender o papel, funções e serviços de um banco 
 saber como usar uma Caixa MB 
 conhecer a diferença entre diferentes tipos de contas 
 compreender o processo de abrir uma conta e de pedir um cartão de crédito 
 identificar despesas e ordená-las por ordem de prioridade 
 compreender o conceito de empréstimo 
 identificar potenciais perigos na interação com bancos  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

“Indica algumas das razões por que as pessoas usam bancos.” O(A) formador(a) deverá registar as 
respostas dos jovens no quadro. (Atividade de flipchart) 
 
 

 “O que faz o dinheiro fluir entre pessoas, empresas e bancos?” 
 
 

”Estás a poupar dinheiro para algo de que necessites ou que desejes? Descreve como estás a fazer para 
poupar dinheiro”. 
 

”O que significa a palavra PIN?” 
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
Ficha 1: Autoavaliação sobre Bancos 
 

Tipo de atividade: Flipchart 
 
“Indica algumas das razões por que as pessoas usam bancos.” Esta é uma das Questões Iniciais. O(A) 
formador(a) deverá escrever as respostas no quadro/flipchart para que os jovens possam perceber a 
variedade de serviços prestados por um banco. O(A) formador(a) pode referir estes pontos quando uma 
situação for registada no quadro/flipchart 
 

 Tipo de atividade: Escrita 
 
Ficha 2: Serviços Bancários 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Ficha 3: Formulário para Abrir uma Conta 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Ficha 4: Na Caixa Multibanco 
 

 Tipo de atividade: Trabalho a pares 
 
Ficha 5: Passar um Cheque 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

 Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preencham a Ficha 6: Registo de Poupanças. 
Em alternativa, pode pedir aos jovens que procurem um anúncio publicitário de um banco (impresso ou 
eletrónico) e “traduzam” a informação aí fornecida. Isto pode ser feito sob a forma de um parágrafo escrito 
ou oralmente. O Trabalho de Casa será verificado no início da sessão seguinte. O(A) formador(a) deixará 
claro que não há respostas certas ou erradas. 

 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
Como parte da avaliação da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que respondam à lista de verificação 
que lhes vai entregar. Depois de os jovens responderem, tem lugar uma breve discussão, com comentários 
sobre todas as afirmações. 
 

Discussão em grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

 Discussão em grupo  
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, incentivando-os a exprimirem-se 
livremente no que toca aos aspetos básicos da sessão: o que aprenderam de novo, o que acharam 
interessante ou maçador, o que precisam de aprender mais, etc. Este feedback influenciará as sessões 
seguintes sobre “Gestão de Dinheiro”.  
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Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os formadores não devem subestimar a importância de competências de gestão de orçamento para 
quem deixa a assistência. Quem abandona a assistência faz a passagem para a vida independente sem uma 
família para lhe dar apoio. Por esta razão, é crucial que as competências de gestão financeira que recebem, 
tanto durante, como após deixarem os serviços de proteção de menores, possam proporcionar a rede de 
segurança de que necessitam. 
 

Prepare-se bem. O nível dos seus jovens pode variar, por isso esteja preparado(a) para jovens que 
podem, ou não, ter uma ideia clara dos temas apresentados durante a Unidade.  Para além disso, procure 
ligar o conhecimento e as competências existentes com o conhecimento e competências novos apresentados 
na Unidade.  
 

Os bancos são em regra estereotipados negativamente. Procure evitar qualquer comentário negativo 
sobre o Sistema bancário. Procure esclarecer esses estereótipos, evitando generalizações e simplificações 
excessivas.  
 

 Procure evitar informação técnica muito específica sobre os conceitos relacionados com o sistema 
bancário e os serviços a ele associados. Entre em mais pormenor apenas se os jovens o solicitarem.  
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre o Sistema Bancário 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionadas com assuntos 
bancários (como sejam contas, cartões de crédito, Caixas Multibanco). Individualmente, procura responder a 
cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de 
Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de 
reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 

bom(boa) 
nisto 

Não sei 
isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Poupar dinheiro    

Abrir uma conta bancária    

Diferença entre conta poupança e conta à ordem    

O significado de juros (em termos financeiros)    

Nomear pelo menos cinco moedas nacionais diferentes    

Conhecer pelo menos três serviços prestados pelos bancos    

Requerer um cartão de crédito    

Usar uma Caixa Multibanco    

Saber o que é o PIN    

Pagar algo usando um cartão de crédito    

Saber o que é “mau crédito”    
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 Ficha 2: Serviços Bancários 

Indique se as seguintes afirmações sobre bancos são Verdadeiras ou Falsas: 

 Num banco posso: Verdadeira Falsa 
1 Pagar as minhas contas de telefone   
2 Transferir dinheiro para outra pessoa   
3 Comprar selos    
4 Pedir dinheiro emprestado gratuitamente   
5 Trocar Euros por Dólares Americanos   
6 Pagar a minha renda   
7 Receber conselhos sobre questões de impostos   
8 Levantar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana   
9 Obter um cartão de crédito   
10 Pagar coisas que comprei   
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 Ficha 3: Para abrir uma Conta 

A maior parte dos bancos portugueses, atualmente, permite que sejam abertas novas contas online. 

A - Na Caixa Geral de Depósitos (CGD) 

Siga o seguinte link: 

 https://www.cgd.pt/Particulares/Contas/Abertura-conta/Pages/Abertura-conta.aspx#show1 

Aí encontra o que é necessário, quer em termos de requisitos técnicos, como de comprovativos 

pessoais, como o Cartão do Cidadão, o Número de Identificação Fiscal (Número de Contribuinte), a 

morada, o local de trabalho e outros. 

Tudo poderá ser tratado online através de uma vídeo-conferência. 

(Consultado a 18/04/2020) 

 

B – No Montepio Geral 

Siga o link: https://www.bancomontepio.pt/abertura-conta 

Tudo pode ser tratado online, seguindo 4 passos, muito bem identificados: 

1.º Registo Inicial para se dar início ao processo; 

2.º Recolha de dados adicionais e documentos para a abertura de conta; 

3.º Vídeo chamada para confirmação da identidade e recolha complementar de dados; 

4.º Ativação da conta através da recolha dos últimos detalhes para que possa começar a utilizar a conta 

de imediato (escolha do balcão, definição de acessos, etc.). 

(Consultado a 18/04/2020) 

 

C – Banco Santander Totta 

Siga o link: https://www.santander.pt/pt_PT/Particulares/Abrir-Conta.html 

Comece por se dirigir a um balcão deste banco: 

https://branchlocator.santander.com/?view=pt&defaultLanguage=pt 

(Consultado a 18/04/2020) 

 

D – Outros bancos: 

Caixa de Crédito Agrícola: https://www.creditoagricola.pt/ 

BPI: https://www.bancobpi.pt/particulares 

Novo Banco: https://www.novobanco.pt 

Millenium BCP: https://ind.millenniumbcp.pt 

 (Links consultados a 18/04/2020) 
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 Ficha 4: Na Caixa Multibanco 

Coloca as seguintes imagens de uma operação numa Caixa Multibanco na ordem correta: 

 

 

A.               D.  

 

 

B.                 E.  

 

 

  C.                  F.  
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 Ficha 5: Passar um cheque 

Com um(a) colega, preenche a informação exigida neste cheque.  

[Cheque de: https://investidor.pt/cheque-bancario-explicado/ (consultado a 10/05/2020)] 
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 Ficha 6: Trabalho de Casa 

Usa a informação abaixo para preencher um talão de registo de cheques de uma conta à ordem. Não te 
esqueças, quando fazes um levantamento ou retiras dinheiro da tua conta poupança, subtrais. Quando fazes um 
depósito, adicionas. 

 A 2/10, levantaste 25 euros em dinheiro 
 A 15/10, depositaste 15,50 euros que ganhaste a tomar conta de uma criança 
 O banco pagou-te juros mensais no valor de 2,32 euros no último dia de outubro 
 Foste à Caixa Multibanco a 3/11 e depositaste 10 euros 
 A 4/11 precisaste de dinheiro, foste à Caixa Multibanco e levantaste 20 euros. 

 

Talão de Registo 
Data Descrição Levantamento Depósito Saldo 

1/10      € 112 14 
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Lista de Verificação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante para cada uma das seguintes afirmações: 

 Afirmação Verdadeira Falsa 
1 Os bancos cobram juros sobre o dinheiro que emprestam   
2 Nas contas poupança, usam-se cheques em vez de dinheiro vivo   
3 Quando se abre uma conta bancária não é preciso depositar nenhum 

montante 
  

4 PIN significa Personal Investment Number (Número de Investimento 
Pessoal) 

  

5 Qualquer pessoa pode pedir dinheiro emprestado a um banco   
6 Os bancos estabelecem limites para os cartões de crédito das pessoas   
7 Os cartões de crédito podem cobrar taxas anuais   
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3.3 Gestão do Orçamento Pessoal 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade intitulada “A Gestão do teu Orçamento: Definir Objetivos Financeiros, Poupar para o Futuro, Saber 
Comprar, Aumentar o teu Rendimento, Bons Hábitos de Consumo, Um Plano de Poupanças” tem como 
objetivo fomentar a compreensão, por parte dos jovens, dos conceitos básicos relacionados com dinheiro e 
rendimento, competências financeiras e gestão de orçamento. Estes conceitos serão relacionados com a 
tomada de decisão e definição de objetivos. A Unidade está intimamente ligada à Unidade 3.1 na qual o 
conceito e o papel de gestão de orçamento foram apresentados, com um enfoque especial nas necessidades e 
desejos dos indivíduos. Os jovens começarão por compreender as razões por que se usam orçamentos e 
depois aprenderão os passos necessários para delinear um orçamento pessoal que mostre o rendimento, as 
despesas e as poupanças e a usar no orçamento, tomando decisões financeiras sensatas. Os jovens praticarão 
os cálculos corretos para o seu orçamento pessoal para um período de tempo determinado e aprenderão os 
diferentes tipos de despesas e as diferentes formas de poupar dinheiro. Finalmente, será dada atenção às 
competências de compra de modo que os jovens usem as suas competências e métodos de tomada de decisão 
antes de adquirir um produto ou serviço. 
 
Pontos Chave 
 

Ponto Chave 1: Gerir o dinheiro e um orçamento é uma das questões chave enfrentadas pelos jovens que 
deixam o sistema de proteção de crianças e jovens para viver de forma autónoma. Muitos destes jovens têm 
dificuldade em gerir as suas finanças e frequentemente vivem situações de dívida e atrasos de pagamento. Por 
conseguinte, formá-los em gestão de orçamento é considerado especialmente importante para este grupo alvo. 
 

 Ponto chave 2: Os conceitos de gestão de orçamento deverão ser apresentados aos jovens gradualmente, 
com um enfoque especial no aspeto prático, e não no teórico. Devem tomar consciência dos diferentes aspetos de 
um orçamento pessoal. 
 

 Ponto Chave 3: O(A) formador(a) deverá ter presente que as competências financeiras estão 
interrelacionadas com e são interdependentes de um conjunto de Competências para a Vida gerais, como sejam 
tomada de decisão, autoconsciência e pensamento crítico. Desenvolver estas competências terá igualmente um 
efeito direto e positivo no desenvolvimento de competências financeiras.  
 

  Ponto chave 4: Apesar do facto de que, atualmente, os jovens que se preparam para deixar o Sistema, ou 
que acabaram de o deixar, geralmente têm pouco dinheiro para gastar e rendimentos mínimos, o conteúdo da 
Unidade não deve ser visto como “irrelevante” para a sua situação atual. O(A) formador(a) deve deixar claro 
que gerir um orçamento pode ser aplicado a qualquer montante de dinheiro e que as competências necessárias 
para lidar com dinheiro são das mais importantes Competências para a Vida que qualquer pessoa precisa de 
adquirir quando leva uma vida autónoma.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

 
1. O(A) formador(a) começará por sintetizar brevemente os materiais apresentados e discutidos na Unidade 
anterior (Unidade 3.2) e estabelecerá a ligação, para os jovens com os conceitos apresentados e discutidos na 
Unidade 3.1 (competências orçamentais e planeamento de orçamento). Perguntará aos jovens pelo Trabalho 
de Casa que tinham de preparar (ou a Ficha 6: Registo de Cheques ou apresentações e comentários sobre 
publicidade de bancos). O(A) formador(a) dará cinco minutos para cada jovem apresentar o seu Trabalho de 
Casa, fornecendo as respostas corretas (no que se refere à Ficha). Este Trabalho de Casa proporcionará a 
base para passar para a Unidade presente. 

2. O(A) formador(a) coloca as “Questões Iniciais” para envolver os jovens em discussões relativas a objetivos 
financeiros, o papel de gestão de orçamento de forma a atingir esses objetivos e a forma (ou padrão) como os 
jovens geralmente poupam ou gastam o seu dinheiro.  
 
3. Depois de uma breve discussão sobre as questões, o(a) formador(a) continuará dando aos jovens uma 
atividade de Autoavaliação. Dará dois-três minutos para os jovens realizarem a atividade e discutirá 
potenciais pontos fortes ou lacunas demonstradas pelos jovens nas suas competências e conhecimentos.  
 
4. A discussão começará com alguns pontos introdutórios sobre gestão orçamental. O(A) formador(a) deverá 
certificar-se que os aspetos seguintes são incluídos no que se refere ao orçamento pessoal: 

 ajudar-te a identificar a forma como gastas o teu dinheiro e quanto gastas num dado período de 
tempo 

 ajudar-te a planear as poupanças de que precisas para despesas inesperadas ou alterações de 
rendimento imprevistas 

 ajudar-te a tomar decisões sobre o teu dinheiro, tanto hoje como à medida que a tua situação se 
modificar ao longo do tempo  

 está sujeito a mudanças, consoante as alterações nas despesas ou, por exemplo, despesas de 
emergência 

 a informação necessária para elaborar um orçamento pessoal inclui o rendimento (o dinheiro que 
entra num determinado período de tempo), as despesas (o dinheiro que sai num determinado 
período de tempo) e as alterações de hábitos de consumo necessárias para que consigas a melhor 
rentabilidade possível (relação custo-benefício) do teu dinheiro.  

 
5. Nesta altura, em discussão em grande grupo, podem ser identificados os tipos de despesas. Os tipos de 
despesas mais comuns são os seguintes: 

 despesas fixas: estas despesas ocorrem regularmente e não variam de mês para mês (e.g. renda, 
pagamentos do automóvel) 

 despesas flexíveis: estas despesas acontecem numa base regular (como as despesas fixas); a 
diferença é que, com as despesas flexíveis, as pessoas têm algum controlo sobre quanto gastam (e.g. 
roupas e alimentos) 

 despesas discricionárias: este é o dinheiro que as pessoas decidem gastar, como seja dinheiro para ir 
ao cinema ou para encomendar uma piza. Também inclui o dinheiro que se poupa.  

 
6. Ficha 2: Estudo de caso. O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha e revê a Ficha de Orçamento do Alex 
com os jovens para que todos compreendam a informação que ela contém.  Depois, pede-lhes que respondam 
às três perguntas sobre o estudo de caso do Alex. O aspeto importante desta atividade é que os jovens 
entendam a forma de pensar quando se calcula um orçamento, e não tanto exercitar as suas competências de 
numeracia (podem ser permitidas calculadoras).  
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7. Nesta altura, pede-se aos jovens que reflitam sobre o seu próprio orçamento e sobre as decisões 
financeiras que geralmente tomam. O(A) formador(a) pode dar início à discussão perguntando aos jovens o 
que faz um bom orçamento pessoal. Alguns das respostas que precisam de ser incluídas são:  

 cobre despesas básicas que acontecem de forma rotineira 
 tem dinheiro disponível para despesas inesperadas 
 inclui poupanças regulares para despesas futuras.  
 

8. Como continuação da discussão, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que pensem em algumas dicas 
que dariam a alguém de maneira a que elaborasse e cumprisse um orçamento pessoal. Algumas dessas dicas 
podem ser: 

 Ter presente o teu orçamento quando fores às compras 
 Estar preparado para fazer compras avultada fazendo poupanças ao longo do tempo 
 Comparar preços de artigos semelhantes em lojas diferentes 
 Registar todas as despesas em pormenor 
 Verificar regularmente o saldo que tens disponível, etc. 

 
9. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que trabalhem na Ficha 3, intitulada “Cria o Teu Próprio Orçamento”, 
dando as seguintes instruções: 

• Primeiro, decide qual é o período de tempo para que estás a fazer o orçamento. 
• Depois, calcula o teu rendimento (de trabalho, mesada, presentes, etc.) para esse período. Regista 

estes elementos na coluna “Descrição” (A), e os respetivos valores na coluna “Rendimento” (B). 
• Depois de registares todos os recebimentos, soma esse valor ao montante do dinheiro que tens 

disponível (saldo) (D). Esse é o dinheiro que tens disponível agora. 
 Identifica cada uma das tuas despesas nesse período. 
 Para cada despesa, pergunta a ti mesmo(a) se é fixa, flexível ou discricionária. 
 Depois de registares cada despesa (A e C), deduz esse valor do montante total que tens disponível. 

Esse é o dinheiro que tens disponível agora (D). 
 Decide que parte do dinheiro vais poupar durante este período. Regista esse montante como despesa 

(C). 
 Considera o que vais fazer com algum dinheiro que ainda tens disponível depois de teres identificado 

todos os itens que vais comprar. 
 Decide o que terás de fazer se não tiveres dinheiro suficiente para todos os itens que queres ou 

precisas de comprar. 
No final da atividade, o(a) formador(a) pede aos jovens que apresentem as suas fichas aos colegas e 
comentem as suas decisões, orçamentos e cálculos, podendo pedir comentários aos restantes jovens para que 
todos exercitem pensamento crítico e tomada de decisão na prática.  
 
10. O(A) formador(a) estabelecerá a ligação entre teoria e prática sobre orçamento com os conceitos de 
competências de compra e bons hábitos de consumo. Pode recordar aos jovens discussões anteriores sobre 
“rentabilidade do dinheiro/relação custo benefício”, para que estes comecem a repensar o facto de que o 
dinheiro tem valor e as pessoas tomam decisões e fazem escolhas sobre como, quando e onde gastam o seu 
dinheiro para receberem o máximo em troca. Algumas perguntas a ser feitas de forma a avançar para esta 
parte da sessão incluem: “Alguma vez compraste algo de que depois te arrependesses?” e “Podes descrever 
como decidiste comprar algo importante para ti?”. Os pontos chave a referir são:  

 O valor de um artigo para uma pessoa é determinado pela quantia que essa pessoa está disposta a 
pagar. 

 As pessoas podem poupar dinheiro comparando o que é oferecido pelos diferentes vendedores e 
comprar pelo melhor preço. 

 
11. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que trabalhem em pares na Ficha 4. A Ficha pretende fazer os jovens 
pensar e calcular preços antes de comprar algo necessário. Estes trabalharão em pares e o(a) formador 
pedirá a cada grupo que dê a sua resposta, explicando à turma o seu raciocínio. O(A) formador(a) recordará 
aos jovens a diferença entre desejos e necessidades, trabalhada em sessões anteriores. 
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12. Chegou o momento de o(a) formador(a) apresentar o conceito de “custo de oportunidade”, devendo 
explicar aos jovens que distinguir entre desejos e necessidades também significa avaliar todas as opções 
antes de fazer uma compra. Pode ter lugar a discussão em pequenos grupos “Consola ou Máquina 
Fotográfica?” (ver Ficha 5). O elemento importante da discussão é partilhar o raciocínio sobre as decisões. 
Algumas questões que devem ser referidas quanto à compra de um artigo são: preço, características, 
benefícios, garantias, política da loja. 
  
13. Os passos anteriores foram dedicados principalmente a compras, consumos e o ato de fazer compras. 
O(A) formador(a) deve chamar a atenção que a competência fundamental quando se fazem compras, é 
comparar preços e decidir racionalmente. Poupar está no outro extremo de comprar. O(A) formador(a) 
sublinha que estes dois conceitos se influenciam mutuamente e as pessoas devem estar conscientes deste 
facto. Este é o passo para avançar para a próxima secção da sessão, dedicada a poupar para o futuro e fazer 
um plano de poupanças. O(A) formador(a) pode estimular o interesse dos jovens perguntando-lhes o que 
acham a expressão “poupar para uma eventualidade”. Deverá convidar voluntários para partilhar as suas 
reflexões e explicar que a expressão se refere a criar um fundo de emergência para pagar despesas 
imprevistas, como uma doença ou uma avaria no automóvel. O(A) formador(a) deverá pedir aos jovens por 
que razão um fundo de emergência é importante. O que ganhamos em estar preparados para o inesperado? O 
que faríamos se não tivéssemos um fundo de emergência e algo acontecesse? Deverá ajudar os jovens a 
perceber que a preparação para emergências pode aumentar o seu sentimento de segurança. De seguida, 
deverá ser perguntado aos jovens em que outras despesas de longo prazo podem incorrer no futuro. Estão a 
planear tirar um curso universitário? O(A) formador(a) deve explicar que, da mesma forma que pomos 
dinheiro de lado para emergências, também devemos pôr dinheiro de lado para necessidades de longo prazo, 
como um curso superior, a compra de uma casa ou a reforma. O(A) formador(a) deverá ajudar os jovens a 
compreender que, quanto mais cedo começarem a poupar, mais o seu dinheiro crescerá. 
 
14. Discutindo o plano de poupanças, o(a) formador(a) avançará para a secção “onde guardar o dinheiro”. 
Deverá explicar aos jovens que parte de criar um bom plano de poupanças, seja para uma emergência ou 
para objetivos de longo prazo, é avaliar a melhor forma de guardar o dinheiro para maximizar a poupança. 
Deverá perguntar aos jovens o que fazem ao dinheiro que recebem de trabalhos que fazem, de mesada ou de 
presentes. Gastam-no? Guardam-no? Ficam com ele em casa? Depositam-no numa conta bancária? Que 
escolhas fazem com o seu dinheiro e porquê? Convide os jovens a partilhar as suas experiências. Explique 
que nem todos os bancos e contas poupança são iguais e que temos muitas escolhas no que toca a poupar e 
investir o nosso dinheiro, questões que foram abordadas no curso das sessões anteriores. O(A) formador(a) 
deverá distribuir aos jovens a Ficha Onde Guardar o Dinheiro (ver Ficha 6) e passá-la em revista na sessão 
[ver lista de entidades bancárias na sub-unidade anterior]. A discussão deve terminar com referência às 
várias estratégias de poupar conforme a Ficha. O(A) formador(a) também deverá mencionar que as 
necessidades vitais pessoais dos jovens afetarão as suas estratégias de poupança (e.g., pessoas mais jovens 
muitas vezes correm mais riscos de poupança do que pessoas mais velhas; poupar para as propinas da 
universidade e os livros será mais conseguido numa conta que permita acesso ao dinheiro sem penalização, 
enquanto poupar para a reforma será melhor feito numa conta em que os fundos não estão facilmente 
acessíveis). 
 
15. Perto do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem trabalho de casa para a sessão 
seguinte. Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que procurem no jornal anúncios 
de produtos de mercearia. Peça-lhes que elaborem uma lista destes produtos e que comparem os preços de 
duas ou mais lojas. O(A) formador(a) pode facultar aos jovens os anúncios relevantes ou pedir-lhes que 
arranjem os seus. Em alternativa, pode pedir aos jovens que façam uma lista de compras para casa, por um 
determinado montante (e.g. 10 €). (ver Ficha 7)  
 
16. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a curta Tabela de avaliação (ver Ficha 
relevante) e discutirá as suas respostas caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
 
17. Chegados ao fim da sessão, o(a) formador(a) dedicará alguns minutos à secção “Feedback Colaborativo”. 
Os jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam interessante, difícil 



Plano de Sessão: Unidade 3.3 
 

101 
 

de entender ou maçador, para que as Unidades seguintes sobre Gestão de Dinheiro possam ser ajustadas, se 
necessário.  

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e os objetivos para esta unidade são: 
 

 …para os jovens … 
 

 conhecer o significado e a importância de planear um orçamento 
 ser capaz de avaliar as escolhas de gastos no que se refere a desejos pessoais versus necessidades 

pessoais 
 saber como avaliar o seu comportamento de consumo pessoal 
 perceber que comprar determinados artigos podem satisfazer tanto necessidades como desejos 
 praticar competências necessárias para poupar e investir 
 analisar como a poupança é parte do bem-estar financeiro 
 compreender que características um orçamento deve ter para evitar inconvenientes 
 saber o que procurar quando decidir entre dois ou mais produtos para comprar 
 identificar e hierarquizar alguns dos objetivos pessoais e financeiros e os passos para os alcançar 
 adquirir competência de compra básicas 
 conhecer as diferentes formas de manter o dinheiro em segurança  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O(A) formador pode começar por perguntar aos jovens sobre a mais recente (grande) compra que 
fizeram. Que compra foi essa? Que decisões e pesquisa envolveu? Continuam contentes com a compra? O(A) 
formador(a) deve registar as experiências dos jovens no quadro. 
 
 

 O(A) formador(a) pergunta “O que fariam se tivessem um milhão de euros?” 
 
 

O(A) formador(a) pergunta “Porque é que as pessoas poupam dinheiro?”  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Escrita - Ficha 1: Autoavaliação sobre Gestão de Orçamento 
(para mais informação, ver passo 3) 
 

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso - Ficha 2: Alex 
(para mais informação, ver passo 6) 
 

 Tipo de Atividade: Escrita - Ficha 3: Tabela de Orçamento Pessoal 
(para mais informação, ver passo 9) 
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares - Ficha 4: Compra inteligente 
(para mais informação, ver passo 11) 
 

 Tipo de Atividade: Discussão em pequenos grupos: Consola ou Máquina Fotográfica? 
(para mais informação, ver passo 12) 
 

 Tipo de Atividade: Apresentação: Rever a Ficha  
(para mais informação, ver passo 14) 
 

 Tipo de Atividade: Lista de Verificação - Tabela de Avaliação 
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
Como Trabalho de Casa ou como trabalho da sessão (dependendo do tempo disponível), o(a) formador(a) 
pode pedir aos jovens que procurem nos jornais anúncios de produtos de mercearia. Peça-lhes para criarem 
uma lista de compras destes produtos e para compararem os preços em duas ou mais lojas. O(A) formador(a) 
pode facultar aos jovens os anúncios relevantes ou pedir aos jovens que arranjem os seus próprios anúncios.  
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Trabalho de Casa 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem a Ficha 7 como trabalho de casa. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
Como parte da avaliação da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que resposdam à lista de verificação 
que lhes vai entregar. Depois de os jovens responderem, terá lugar uma breve discussão, com comentários 
sobre todas as afirmações. 
 

Discussão em grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 

O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, encorajando-os a exprimirem-se 
livremente sobre os pontos fundamentais da mesma: o que aprenderam de novo, o que foi interessante ou 
maçador, aquilo de que precisam de aprender mais, etc. Este feedback irá influenciar as sessões seguintes 
sobre Gestão de Dinheiro. 

 

 Dicas para o Formador  
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os formadores não devem subestimar a importância de competência de gestão de orçamento para os 
jovens que se tornam autónomos. Estes jovens dão o passo para uma vida independente, autónoma, sem uma 
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família para lhes dar apoio. Por esta razão, é crucial que as competências de gestão de dinheiro que recebam, 
tanto durante como na saída do sistema, consigam proporcionar a rede de segurança de que carecem. 

Prepare-se bem. As discussões lançadas durante a sessão podem facilmente divergir para temas não 
relacionados com a gestão de dinheiro.  Deve manter-se atento e trazer a discussão de volta a temas 
relevantes para a Unidade.  

Os problemas que surgem quando se discute a rentabilidade do dinheiro (relação custo-benefício) 
podem ser usados para abordar o valor do nosso tempo. No problema que compara os preços de garrafas de 
refrigerante, os jovens devem ser incentivados a considerar a localização das duas lojas. Muito embora o 
preço das garrafas seja alguns cêntimos mais baixo numa das lojas, será favorável, em termos de custo-
benefício, comprar lá quando a outra loja fica consideravelmente mais perto? E se uma pessoa tiver de fazer a 
viagem de ida e volta de autocarro para fazer a compra na loja menos dispendiosa? Imaginem que esta 
viagem de ida e volta leva uma hora. Seria rentável? Quando é que isso não seria importante? Quando seria? 
Dê aos jovens oportunidade de discutirem isto e encoraje-os a justificar os respetivos raciocínios. 

Os formadores devem dar tempo suficiente à parte de Reflexão da sessão, é uma oportunidade para 
os jovens refletirem no Quadro mais amplo de cada atividade, bem como assimilarem e personalizarem 
alguns dos conceitos e ideias aprendidas na sessão.  
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Gestão de Orçamento 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionadas com elaboração 
e gestão de orçamentos. Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais 
honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-
a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 
bom(boa) a 

fazer isto 

Não sei 
fazer 

isto/Não 
sei isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Fazer o meu orçamento pessoal     

Verificar os preços antes de comprar produtos    

Comparar os preços dos produtos para comprar ao melhor preço    

Poupar dinheiro regularmente    

Verificar o troco depois de pagar algo    

Reconhecer a diferença entre comprar produtos e serviços    

Usar lógica e pensamento crítico quando compro algo    

Saber o que é um fundo de emergência    

Ser bom(boa) a fazer compras    

Pedir dinheiro emprestado aos meus amigos    

Discutir com o(a) vendedor(a) para ter um preço mais baixo    

Ter em conta a política da loja antes de lá comprar algo     

Saber como verificar os preços dos produtos sem me deslocar à 
loja 
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Ficha 2: Tipo de Atividade – Estudo de Caso 

Esta é a Tabela do Orçamento Pessoal para 4 Semanas da Alex. Foi criada pela Alex para a ajudar a planear 
como vai gastar o dinheiro que ganha. Estuda-a cuidadosamente e responde às questões que seguem: 

Orçamento Pessoal para 4 Semanas da Alex 
Descrição Rendimento Despesas Saldo 

 Ganhos: babysitting 
 Fundo para a Universidade 
 Dinheiro para lanches 
 Poupar para um computador 
 Diversão/ roupa 

 80.00€ 
 
 

 
 15,00€ 
 20,00€ 
 15,00€ 
 20,00€ 

 80.00€ 
 65,00€ 
 45,00€ 
 30,00€ 
 10,00€ 

 

1. A Alex costuma ganhar 20,00€ por semana em trabalhos de babysitting. Se ficar doente um fim de 
semana e não puder ganhar os 20,00€, quanto vai ganhar nesse período de 4 semanas? (vamos partir 
do pressuposto que o mês tem 4 fins de semana) 

2. A Alex quer comprar um par de sapatos que custa 45,99€. Usando o dinheiro alocado pela Alex a 
diversão/roupa, quanto tempo vai ela levar até ter ganho dinheiro suficiente para os sapatos? 

3. A Alex poupa 15€ a cada 4 semanas para o curso universitário. Quando poupa a Alex num ano? 
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 Ficha 3: Cria o teu próprio Orçamento  

Preenche a seguinte tabela, que é um modelo de orçamento pessoal. 

Orçamento Mensal de: 
A 

Descrição 
B 

Rendimento 
C 

Despesas 
D 

Saldo 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Total    
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Ficha 4: Trabalho a Pares sobre a Ficha “Fazer compras sensatas”.  

Alguns amigos vêm visitar-te e queres ir comprar refrigerantes. Duas lojas diferentes estão a anunciar a mesma 
marca e garrafas com a mesma capacidade. Tu queres comprar duas garrafas. Qual das lojas oferece o melhor 
negócio? 

 Loja A: Três garrafas de refrigerante custam 6,50€ 
 Loja B: Quatro garrafas de refrigerante custam 8,89€ 

Trabalha com um colega para escolher a loja. Explica o vosso raciocínio.  

 

Modifique o problema comparando o custo do refrigerante: 
Duas lojas diferentes anunciam a mesma marca e o mesmo tamanho de garrafas de refrigerante. 

 Loja A: 3 garrafas de refrigerante por 6,50€. 
 Loja B: 4 garrafas de refrigerante por 8,89€. 

•Quanto custarão 3 garrafas de refrigerante na Loja B? 
•Quanto custarão 4 garrafas de refrigerante na Loja A? 
• Em qual das lojas conseguirás rentabilizar mais o teu dinheiro? 
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Ficha 5: Tipo de Atividade: Discussão em pequenos grupos: Consola ou Máquina Fotográfica? 

Em pequenos grupos, discute o seguinte cenário durante cinco minutos: Tens 200€ e pode comprar ou uma 
consola de videojogos ou uma máquina fotográfica digital (ou um novo telemóvel). O que comprarias e porquê? 
Porque não comprar as duas? Regista por escrito as tuas reflexões. 
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Ficha 6: Tipo de Atividade: “Onde guardar dinheiro” 

O(A) formador(a) trabalhar com os jovens a questão “Onde guardar dinheiro”. Que formas existem de guardar 
as poupanças? Quais as ais vantajosas e para que fins? Quais as mais arriscadas? 

Seguem dois links que podem ajudar nesta discussão: 

https://www.doutorfinancas.pt/financas-pessoais/poupanca/onde-guardar-as-minhas-poupancas/ 

 

Caderno de Educação Financeira 3 - 
https://www.todoscontam.pt/sites/default/files/taxonomy_file/cadernoeducacaofinanceira3_1.pdf 
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Ficha 7: Trabalho de Casa  

Convidaste três amigos para tua casa. Tens 10€ para gastar para os receberes bem. Decide o que comprar 
depois de pesquisares os diferentes produtos e preços, e justifica a tua decisão.  

Produto/ Item Preço por unidade Total 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total: 
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Lista de Verificação: Tabela de Avaliação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante para cada uma das afirmações seguintes: 

Afirmações Certo Errado 
1. No orçamento, é preciso preencher uma categoria “despesas inesperadas”   
2. Cada vez que o rendimento ou as despesas no orçamento se alteram, o dinheiro 

disponível (saldo) também se altera 
  

3. Despesa discricionária é o dinheiro que gastamos na renda da casa   
4. Um orçamento reflete sempre o rendimento e as despesas durante uma semana   
5. A diferença de preço de um produto idêntico é o único critério em que devemos basear 

a nossa decisão de o comprar 
  

6. Quanto mais cedo começamos a poupar, mais o dinheiro crescerá   
7. Há várias formas de manter o nosso dinheiro seguro e intacto   
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3.4 Apoio Financeiro 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta Unidade tem como título completo “Apoio Financeiro: Empréstimos Sensatos, Controlo da Dívida, 
Requerer Benefícios, Recursos Comunitários, Fundos Solidários”. Tem como objetivo levar os jovens a 
compreender os conceitos básicos relacionados com empréstimo de dinheiro e as questões relacionadas com 
a dívida. Serão apresentados diversos aspetos, como sejam taxas de juro, boas e más dívidas, avaliação de 
crédito e fiabilidade para crédito. Através de diferentes atividades, os jovens compreenderão os benefícios do 
crédito, bem como os perigos de incorrer em dívidas graves e o efeito bola de neve das dívidas. Dependendo 
do nível dos jovens, o(a) formador(a) entrará em mais ou menos pormenor no que se refere ao tema das 
dívidas, de modo que os jovens desenvolvam mais ainda as suas competências financeiras e de tomada de 
decisão. Finalmente, serão apresentados subsídios, recursos comunitários e benefícios solidários, para que 
os jovens fiquem bem preparados para aceder a eles quando deixarem o sistema.  
 
 

Ponto Chave 1: Gerir dinheiro e fazer um orçamento fazem parte das questões fundamentais que os jovens 
que saem do sistema enfrentam quando vivem sozinhos. Muitos destes jovens têm dificuldade em gerir as suas 
finanças e vivem muitas vezes situações de dívida e de atrasos de pagamentos. Por conseguinte, formação na 
preparação de orçamento é considerado especialmente importante para este público alvo. 
 

 Ponto Chave 2: Incorrer em graves dívidas é comum entre os jovens. Durante esta Unidade/ sessão, as 
consequências de longo e curto prazo das dívidas deverão ser apresentadas de forma lógica e realista: os jovens 
não deverão ter medo de considerar um empréstimo, desde que seja para algo significativo e importante. 
 

 Ponto Chave 3: O(A) formador(a) deverá ter em consideração que as competências financeiras estão 
relacionadas e dependentes de um conjunto de Competências para a Vida gerais, como sejam a tomada de 
decisão, a autoconsciência e o pensamento crítico. Desenvolver estas competências terá igualmente um efeito 
positivo direto no desenvolvimento de competências financeiras.  
 

  Ponto Chave 4: Conhecer os tipos de benefícios que os jovens podem obter após deixarem o sistema é da 
maior importância. Os formadores devem colaborar com os profissionais relevantes para que todos estes 
benefícios sejam apresentados e tornados claros para os jovens. Isto criará um sentido de “rede de segurança” 
para eles. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade desenvolver-se-á nos seguintes passos:  
 
1. O(A) formador(a) começará por sintetizar brevemente os materiais apresentados e discutidos na Unidade 
anterior (Unidade 3.3) e ligará os jovens a conceitos apresentados e discutidos nessa unidade específica (em 
particular no que toca a poupança de dinheiro e hábitos de consumo, os quais estão diretamente 
relacionados com os conteúdos da presente unidade), e perguntará pelo Trabalho de Casa que os jovens 
tinham de realizar (Atividades extra: a lista de compras e comparação de preços). O(A) formador(a) dará 
cinco minutos para que os jovens apresentem as suas resposta ao Trabalho de Casa, pedindo comentários 
sobre os artigos escolhidos e os preços apresentados, de forma a dirigir a discussão para os artigos que são 
caros, por um lado, mas essenciais, por outro, a fim de poder apresentar o conceito de pedir empréstimo. 
Este Trabalho de Casa providenciará a base para a passagem para esta Unidade. 
 
2. O(A) formador colocará as “Questões Iniciais” a fim de envolver os jovens em discussões relacionadas com 
pedir emprestado e emprestar dinheiro, os conceitos de crédito e avaliação de crédito, decisões financeiras 
sensatas e o apoio que podem obter quando deixam o sistema de assistência enquanto adultos 
independentes.  
 
3. Depois de discutir as questões brevemente, o(a) formador(a) continuará entregando aos jovens a 
atividade de Autoavaliação (ver anexo relevante - Ficha 1), dando dois-três minutos para os jovens 
preencherem a tabela e discutirem potenciais pontos fortes ou lacunas nas competências e no conhecimento 
que demonstrem ter.  
 
4. Apoio Financeiro: A discussão começará com alguns aspetos introdutórios sobre apoio financeiro. O(A) 
formador(a) deverá certificar-se que os pontos seguintes referentes a esta temática são incluídos: 

 Pedir um empréstimo tem uma relação próxima com tomada de decisão: as decisões sobre 
para quê, quando, como, quanto e como pagar o montante influenciarão o tipo de empréstimo 
 As pessoas podem pedir emprestado a um amigo ou familiar, ou a um banco. Que diferenças e 
semelhanças podem existir entre cada uma destas situações. 

 
5. Atividade 1: O que é crédito. O(A) formador(a) pode começar por pedir aos jovens que reflitam sobre 
a(s) sua(s) última(s) compra(s) e como a(s) pagaram (ou quanto pagaram por elas): dinheiro vivo, cartão de 
débito, cartão de crédito ou cheque? O(A) formador entrega-lhes a Ficha 2 e os jovens registam as suas 
respostas por escrito e depois voluntários apresentam as suas compras. O(A) formador(a) envolve a turma 
numa discussão sobre as diferenças entre pagar com dinheiro vivo, com cartão de débito ou de crédito, ou 
com cheque.  O(A) formador(a) pergunta se os jovens alguma vez emprestaram dinheiro, roupa ou algo mais 
valioso (telefone, aparelhagem, etc.) a um(a) amigo(a) e se esperavam que esse artigo fosse devolvido. O(A) 
formador(a) deverá explicar que emprestar dinheiro, roupa ou automóvel são exemplos de diferentes tipos 
de empréstimo.   
 
6. Atividade 2: Fatores de crédito (brainstorming). O(A) formador(a) pede aos jovens que imaginem que 
vão emprestar o seu carro novo a um estranho. Que fatores considerariam antes de o deixar usar o seu 
automóvel? Considerariam a idade, o género, a religião, o histórico de condução, a raça, a educação, o 
rendimento? O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha 3, estes escrevem as suas respostas e depois o(a) 
formador(a) regista a lista de potenciais fatores no quadro/ flipchart e pede aos jovens que votem se cada 
fator afetaria a sua decisão e anota os votos. Seguidamente, explica que quem empresta usa fatores 
específicos para determinar se uma pessoa é de confiança, no que se refere a crédito, e elegível para um 
empréstimo. O(A) formador fala aos jovens dos cinco fatores considerados quando se determina a “solidez 
financeira”: 

 Histórico de pagamentos (se pagas as contas a tempo e horas, ou não) 
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 Montante devido a credores atuais 
 Extensão do histórico de crédito (em regra, quanto mais tempo tiveres acesso a crédito e pago as tuas 

contas a tempo, melhor) 
 Tipos de crédito utilizados (por exemplo, os pagamentos das prestações do carro e da casa são muitas 

vezes vistos como dívida “melhor” do que a dívida do cartão de crédito) 
 Número de contas abertas (os credores podem desconfiar de devedores com demasiado crédito à 

disposição) 
Estes fatores são reunidos num relatório de crédito de uma pessoa com uma pontuação global de crédito que 
permite aos credores perceber o grau de risco envolvido no empréstimo a esse devedor. O(A) formador(a) 
deverá salientar que alguns dos fatores que os jovens pensavam ter importância na hora de obter crédito na 
verdade não são importantes (e.g. educação, género, idade, religião, etc.).  
 
7. Atividade 3: Gastos por impulso. O(A) formador(a) deve começar por lembrar aos jovens discussões de 
sessões anteriores sobre compras, sobre desejos e necessidades, e sobre hábitos de consumo. Depois, deverá 
pedir aos jovens que escrevam, nas respetivas Fichas 4, cinco coisas que queiram comprar de imediato (e.g. 
bilhete para um concerto, videojogos, roupa, uma bicicleta, etc.). Depois, voluntários escrevem no quadro 
artigos das suas listas e o(a) formador(a) pede aos jovens que diferenciem os desejos das necessidades (e.g. o 
videojogo é um desejo ou uma necessidade?), explicando que devemos saber as diferenças entre desejos e 
necessidades para podermos gerir o nosso dinheiro de forma responsável e evitarmos contrair dívidas. 
Seguidamente, terá lugar uma discussão em grupo (ou brainstorming) quando o(a) formador(a) perguntar 
aos jovens o que pensam que é uma dívida e o que a causa. O(A) formador(a) deve deixar claro que a dívida é 
quando devemos mais dinheiro do que temos e uma das razões para contrair dívidas é tomar decisões 
impulsivamente sobre gastos de dinheiro, quer seja para um desejo ou uma necessidade. O(A) formador(a) 
deverá explicar que, quando tomamos decisões de compra, há três questões que devem ser respondidas: 

a) Posso comportar esta compra? 
b) Como vou pagar por esta compra? 
c) Quais serão as consequências da minha compra? 

Podem ser discutidos vários cenários e estudos de caso. Por exemplo, se os jovens têm uma renda para pagar 
nos próximos dias e decidem comprar um artigo de luxo em vez de pagar a renda, muito embora não possam 
comportar as duas despesas, quais seriam os efeitos dessa decisão? Para resumir esta atividade, o(a) 
formador(a) deverá salientar que, embora decisões financeiras impulsivas possam conduzir a uma situação 
de acumulação dívidas más. Mas também existem dívidas boas, quando o crédito é usado para comprar algo 
que é realmente necessário, mas pode ser difícil de pagar em dinheiro. As boas dívidas podem incluir coisas 
como sejam o financiamento de estudos ou fazer uma hipoteca para comprar uma casa. O(A) firmador(a) 
deverá explicar que as boas dívidas podem ajudar a construir o nosso histórico de crédito e demonstrar aos 
credores que somos responsáveis financeiramente. As boas dívidas podem ajudar a mostrar a nossa solidez 
financeira. Esta parte da sessão deverá terminar com a compreensão de que há uma clara distinção entre 
dívidas boas e dívidas más e, ainda, que devemos estar sempre conscientes disso antes de tomarmos 
decisões financeiras que envolvam crédito ou empréstimo de dinheiro.  
 
8. Atividade 4: “Bola de Neve” das Dívidas. O(A) formador(a) continuará a discussão com uma referência 
aos efeitos de curto prazo e de longo prazo das dívidas (e.g. o que acontece se pagarmos as contas com 
atraso?), explicando que uma dívida pode aumentar muito facilmente se gastarmos mais do que temos – o 
efeito bola de neve. Deverá ajudar os jovens a compreender que há consequências, como por exemplo 
aumento dos juros a pagar que podem fazer com que as dívidas se tornem cada vez maior, ou tenham um 
impacto negativo na nossa classificação de crédito. Depois, o(a) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 5 
“Bola de Neve das Dívidas” (ver anexo relevante) para trabalharem a pares e dará cinco minutos para a 
completarem. Estudantes voluntários partilham as suas respostas. O(A) formador(a) deverá salientar que, 
conforme se demonstra na Ficha, o custo real da compra acaba por ser mais alto devido às taxas de juro e aos 
pagamentos mínimos. De seguida, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que reflitam sobre o impacto que 
uma dívida má teria considerável consequência nas suas vidas. Por exemplo, como afetaria passar tempo 
com os amigos, comprar um novo carro ou pagar a universidade? O(A) formador(a) deverá ajudar os jovens a 
compreender que não lidar com o crédito de uma forma responsável por ter consequências a longo prazo, 
desde classificação de crédito baixa até telefonemas contínuos dos credores a perguntar pelo pagamento. 
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Explique que se uma pessoa se envolver demasiado em dívidas a ponto de não conseguir sair da situação 
sozinha, pode ter de considerar requerer falência como último recurso. Embora a falência possa ajudar a 
eliminar ou a reduzir o dinheiro em dívida, causa estragos na notação de crédito e pode impedir-nos de 
comprar uma casa, de abrir novas contas ou de obter qualquer tipo de empréstimo. 
 
9. Atividade 5: Brainstorming: Fontes de Rendimento. O(A) formador(a) pede aos jovens que pensem no 
maior número de fontes de dinheiro que consigam, especialmente depois dos 18 anos de idade, quando 
deixarem o sistema. Devem escrevê-las na Ficha 6. Após alguns minutos, os jovens dão as suas respostas e 
o(a) formador(a) escreve-as no quadro. Se ninguém tiver respondido “apoios/subsídios do estado/de 
instituições privadas” ou “fundos solidários” ou “bolsas”, o(a) formador(a) acrescenta-os e explica o que são 
caso os jovens não tenham uma ideia clara. Se alguém der estas respostas, o(a) firmador(a) pede mais 
explicações e elabora sobre essa informação.  
 
10. Informação específica do país sobre apoios, subsídios, recursos comunitários e fundos solidários. O(A) 
formador(a) remeterá os jovens para os respetivos manuais, onde se encontra toda a informação relevante. A 
informação deve incluir pelo menos os seguintes elementos: 

 tipo de apoio (financeiro ou outro) 
 instituição que faculta o subsídio/financiamento 
 quem se pode candidatar aos apoios (categorias específicas, como sejam desempregados, pessoas 

com incapacidades, pai/mãe solteiros, jovens universitários de baixos rendimentos, etc.) 
 condições para receber o apoio 
 processo para requerer e receber o apoio 
 potenciais obrigações, caso receba o apoio 
 período de tempo durante o qual o apoio é concedido 
 benefícios especiais para jovens que deixam o sistema 

O(A) formador(a) deverá também referir outros tipos de apoios, não apenas financeiros, como sejam 
acompanhamento ou aconselhamento, mas não em grande pormenor porque este tema será analisado em 
Unidades posteriores.   
 
11. Perto do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o Trabalho de Casa para a 
sessão seguinte. Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que procurem informação 
sobre crédito junto de pelo menos dois bancos diferentes, para puderem comparar e apresentar à turma na 
sessão seguinte.  
 
12. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a breve Tabela de Avaliação (ver Ficha 
relevante) e discutam as suas respostas, caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
 
13. Chegados ao fim da sessão, o(a) formador(a) tomará alguns minutos para a secção “Feedback 
Colaborativo”. Os jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam 
interessante, difícil de entender ou maçador, de forma que as próximas Unidades sobre Gestão de Dinheiro 
possam ser ajustadas, se necessário.  
 

 

 

  



Plano de Sessão: Unidade 3.4 
 

117 
 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são:  
 

 … para os jovens … 
 compreender o significado fundamental de conceitos financeiros relacionados com empréstimo de 

dinheiro 
 ter a perspetiva de diferentes fontes de dinheiro para pedir emprestado e escolher a melhor alternativa 

de empréstimo 
 tomar consciência da importância das condições de empréstimo 
 ser capaz de descobrir ou calcular o pagamento de juros 
 saber como se comportar para cumprir os requisitos para obter um empréstimo 
 ganhar consciência dos seus direitos e de quem contactar para obter aconselhamento sobre a proteção 

dos seus direitos 
 explorar as razões por que uma pessoa incorre em dívidas e como evitar ou aliviar essa situação 
 conhecer diferentes recursos comunitários para conseguir apoios e o processo de os requerer 
 ter uma ideia clara dos fundos solidários disponíveis e das formas de os receber 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O(A) formador pode começar por perguntar aos jovens se alguma emprestaram dinheiro a uma outra 
pessoa ou se pediram um empréstimo. Como e por que razão tomaram essa decisão. O montante do dinheiro, 
o tempo do empréstimo acordado para o pagamento, assim como as razões do empréstimo devem ser 
mencionadas. 
 
 

 O (A) formador(a) pergunta: “O que é o crédito? Um cartão de crédito? O que é um relatório de crédito 
e respetiva pontuação? Qual o valor de um crédito?” 
 
 

 O (A) formador(a) pergunta: “Conheces alguns benefícios que consigas obter depois de deixares o 
sistema de promoção e proteção?” 
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de atividade: Escrita - Ficha 1: Autoavaliação sobre Apoio financeiro 
 

Atividade 1: Tipo de atividade - Escrita: O que é crédito 
 

 Atividade 2: Tipo de atividade - Brainstorming: Fatores de crédito  
 

 Atividade 3: Tipo de atividade - Escrita: Compra por impulso 
 

 Atividade 4: Tipo de atividade - Trabalho a pares: A Bola de Neve da dívida 
 

 Atividade 5: Tipo de atividade - Brainstorming: Fontes de Dinheiro 
 

 Tipo de atividade - Lista de Verificação: Tabela de Avaliação  
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

Atividades Extra 
Como Trabalho de Casa ou atividade extra na sessão (conforme o tempo disponível), o(a) formador(a) pode 
pedir aos jovens que pesquisem o crédito oferecido por bancos diferentes, em anúncios ou através de visitas 
aos balcões locais. Então, os jovens compararão serviços, em aspetos como taxas de juro e pagamentos 
mínimos, e apresentarão a sua recolha à turma na sessão seguinte.  
 

Trabalho de Casa 
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
Como parte da avaliação da sessão, o(a) firmador(a) pedirá aos jovens que respondam à Lista de Verificação 
que lhe entregará. Depois de os jovens responderem, terá lugar uma breve discussão, com comentários sobre 
todas as afirmações. 
 

Discussão em Grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, incentivando-os a exprimir-se 
livremente sobre os pontos fundamentais da sessão: o que aprenderam de novo,  o que acharam interessante 
ou maçador, o que precisam de aprender mais ainda, o tipo de atividades de que gostaram/não gostaram, etc. 
Este feedback influenciará as sessões seguintes.  

 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os formadores não devem subestimar a importância de competência de gestão de orçamento para os 
jovens que deixam o sistema. Estes jovens dão o passo para uma vida autónoma sem uma família para lhes 
dar apoio. Por esta razão, é crucial que as competências de gestão de dinheiro que recebam, tanto durante, 
como após a saída do sistema, lhes proporcionem a rede de segurança de que carecem. 

Prepare-se bem. As discussões lançadas durante a sessão podem facilmente divergir para temas não 
relacionados com a gestão de dinheiro.  Deve manter-se atento e trazer a discussão de volta a temas 
relevantes para a Unidade.  
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É muito importante estabelecer a ligação entre competências e conhecimento adquiridos nas sessões 
anteriores com os materiais apresentados durante a presente Unidade. O(A) formador não deve deixar de 
fazer a ponte com temas como sejam competências de tomada de decisão, de fazer compras, diferença entre 
necessidade e desejos, todas objeto de análise nas sessões anteriores. 
 

Os jovens deverão ficar amplamente conscientes dos apoios e subsídios (financeiros neste caso) que 
receberão quando tiverem deixado o sistema. Estes apoios devem ser explicados em pormenor para que os 
jovens sintam que, de alguma forma, existe uma “rede de segurança” quando deixam o sistema.   
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     Ficha 1: Autoavaliação sobre Apoio Financeiro 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionadas com 
empréstimos, dívida, crédito e apoio financeiro. Individualmente, procura responder a cada uma das 
questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de competências para 
a vida autónoma, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 
bom(boa) a 

fazer isto 

Não sei/ 
Não faço 

isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Saber o que é um cartão de crédito    

Saber como pedir um cartão de crédito    

Saber o que são juros e como os calcular    

Conhecer exemplos de “crédito ao consumo”    

Saber o que faz a “solidez financeira” de uma pessoa    

Saber o que é uma prestação    

Conhecer as implicações de uma pessoa ir à falência    

Saber onde posso obter fundos solidários na minha zona    

Saber qual é o apoio financeiro a que tenho direito quando fizer 
18 anos 

   

Conhecer o processo de obter apoio financeiro do estado    

Saber quais são os subsídios a que tenho direito como jovem 
adulto/ alguém que sai o sistema 

   

Saber onde fica o Centro de Segurança Social da minha área de 
residência 
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Ficha 2: Escrita: O que é crédito 

Reflete um pouco e regista abaixo a(s) tua(s) compra(s) mais recente(s) e como pagaste por ela(s) (ou como 
poderias pagar por elas): dinheiro vivo, cartão de débito, cartão de crédito ou cheque? 

Compra recente Forma de pagamento Outras formas de 
pagamento 
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     Ficha 3: Brainstorming: Fatores de crédito  

Imagina que vais emprestar o teu carro novo a um estranho. Que fatores considerarias antes de deixar alguém 
usar o teu automóvel? Considerarias idade, género, religião, histórico de condução, raça, grau de instrução, 
rendimento? 

Fatores de crédito 
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 Ficha 4: Escrita: Compra por Impulso 

Regista na tabela abaixo cinco coisas que queres comprar neste momento (por exemplo: bilhete para concerto, 
videojogos, roupas, uma bicicleta, etc.). Depois, distingue os desejos das necessidades. 

Artigo que quero comprar Desejo Necessidade 
1   
2   
3   
4   
5   
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 Ficha 5: Trabalho a Pares - A Bola de Neve das Dívidas  

Cuidado com o efeito bola de neve no que se refere às dívidas. Quando as más dívidas começam a surgir, é difícil 
deter o impulso de se acumularem. Estuda os cenários abaixo para ver como a “bola de neve das dívidas” pode 
acumular juros e levar a anos de pagamentos contínuos.  

Quanto custa efetivamente?  

O Brent compra uma nova consola de videojogos por 200 Euros e paga-a com cartão de crédito que tem uma 
Taxa Anual Efetiva Global (TAEG) de 25%. Só tem de fazer um pagamento mínimo de 10 Euros por mês, o que 
parece ser uma pechincha porque pode usar a consola de imediato e fazer os pagamentos ao longo do tempo. 
Ajuda o Brent a calcular os verdadeiros custos da sua consola de videojogos e quanto tempo demorará a pagá-
la. 

 

Custo original da compra Meses para pagar a 
dívida 

Montante pago em juros Preço final 

    

 

Agora imagina que o Brent debita no cartão 2.000 Euros de reparação automóvel e planeia pagar o montante 
mínimo de 50 Euros. O cartão tem uma Taxa Anual Efetiva Global (TAEG) de 25%. Quanto custou realmente ao 
Brent a reparação do carro e quanto pagará por ela?  

Custo original da compra Meses para pagar a 
dívida 

Montante pago em juros Preço final 
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 Ficha 6: Brainstorming – Fontes de rendimento  

Reflete e anota abaixo o maior número possível de fontes de rendimentos, especialmente depois dos 18 anos de 
idade quando tiveres saído do sistema de promoção e proteção. 

Fontes de rendimento 
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 Lista de Verificação – Tabela de Avaliação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante para cada uma das seguintes afirmações: 

Afirmações Certo Errado 
1. As compras compulsivas (vício de comprar) levam sempre a dívida   
2. Emprestar o teu carro a um amigo é considerado crédito de empréstimo   
3. A fiabilidade financeira de uma pessoa também é determinada pelas poupanças que 

tem 
  

4. A idade pode ser um fator decisivo que influencia a fiabilidade financeira de uma 
pessoa 

  

5. As taxas de juro permanecem sempre estáveis   
6. Obter um empréstimo para comprar uma casa é considerado bom crédito   
7. A Segurança Social dá um subsídio a pessoas desempregadas   

 

 

 



Plano de Sessão: Unidade 4.1 
 

128 
 

4.1 Planear Opções de Habitação 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Mudar-se para uma habitação adequada, segura e de sua própria escolha, é uma das principais preocupações 
dos jovens que se preparam para sair o sistema. Esta Unidade, intitulada “Planear a saída dos Serviços de 
Promoção e Proteção: Opções de Habitação”, visa a compreensão pelos jovens das diferentes opções à sua 
disposição em termos de habitação quando saírem o sistema de promoção e proteção. Este processo pode ser 
frustrante para um jovem que sai do sistema; por conseguinte, a Unidade visa esclarecer todas as distintas 
opções, apresentando-as objetivamente, sem quaisquer comentários positivos ou negativos. Para 
efetivamente envolver os jovens no conteúdo da Unidade, o material e informação apresentados devem estar 
em sintonia com as ofertas, opções e alternativas no contexto de cada país. Em regra, as diferentes opções 
são: continuar na instituição de assistência, regressar às respetivas famílias, residir numa habitação semi-
independente, mudar-se para um alojamento de transição, permanecer numa residência apoiada, viver numa 
habitação privada arrendada (apartamento/ moradia) ou partilhar uma casa ou um apartamento com outras 
pessoas. Cada uma destas opções será apresentada em pormenor, para que os jovens possam decidir que tipo 
de habitação melhor se adequa a si e às suas necessidades. As primeiras opções serão apresentadas 
detalhadamente enquanto as opções de arrendar um apartamento ou casa serão referidas durante a Unidade, 
mas serão analisadas nas Unidades seguintes (4.2: Em Busca de Apartamento e 4.3 Ser Inquilino). 
 

Ponto chave 1: Os jovens devem sentir-se confortáveis para exprimir as suas opiniões sobre um tema que 
pode ser considerado sensível. O(A) formador(a) deve incentivar todos a exprimirem-se livremente 
 

 Ponto chave 2: O(A) formador(a) não deve deter-se demoradamente em opiniões que sejam irrelevantes 
ou não se apliquem à situação dos jovens que saem o sistema de promoção ou proteção. 
 

 Ponto chave 3: Ainda que sair o sistema possa ser um passo a dar de imediato, os jovens devem ser 
capazes de discutir o tema como parte da sua preparação para a idade adulta. 
 
  

 

  



Plano de Sessão: Unidade 4.1 
 

129 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

 
A Unidade será desenvolvida nos seguintes passos:  
 
1. O(A) formador(a) começará por fazer um breve resumo dos materiais apresentados e discutidos no 
decurso da Unidade anterior (3.4) e garantir que toda a Unidade 3 sobre “Gestão de Dinheiro” foi bem 
compreendida e que não há questões ou mal-entendidos no que se refere aos temas abordados nas quatro 
(4) sub-Unidades anteriores. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que apresentem o Trabalho de Casa pedido 
no final da Unidade anterior (sobre o crédito oferecido por diferentes bancos e a respetiva análise 
comparativa), pedindo a voluntários que apresentem as suas conclusões e permitindo aos restantes jovens 
que as comentem e deem o seu feedback. Este trabalho funcionará como base para uma breve síntese das 
quatro sub-Unidades anteriores, com o(a) formador(a) a repetir alguns dos conceitos chave apresentados 
(e.g. competências financeiras, capacidade de fazer compras, dívida, crédito, etc.) e perguntando se há 
questões ou se algum estudante gostaria de obter mais informação sobre qualquer um dos temas 
apresentados e trabalhados.  
 
2. Despois desta parte de encerramento, o(a) formador(a) apresentará aos jovens a abrangente Unidade 
sobre habitação e sair o sistema, referindo alguns dos tópicos que serão discutidos nas quatro sub-Unidades 
seguintes (designadamente, opções de habitação, procurar casa, contrato de arrendamento e gestão 
doméstica) e preparando os jovens para os materiais a serem apresentados e analisados.  
 
3. O(A) formador(a) começará com as Questões Iniciais, procurando implicar e envolver os jovens nas novas 
temáticas, tentando evitar apresentações e palestras prolongadas nesta fase inicial.  
 
4. Discutindo brevemente as questões, o(a) formador(a) prosseguirá dando então aos jovens uma atividade 
de Autoavaliação (Ficha 1, ver anexo relevante). Permitirá dois-três minutos para os jovens preencherem a 
ficha e discutirem potenciais pontos fortes ou lacunas nas competências e nos conhecimentos que 
demonstrarem. 
 
5. Atividade 2: Apresentação. Após rever as respostas dadas pelos jovens na atividade de Autoavaliação e 
compreender eventuais lacunas, o(a) formador(a) começará  por explicar as diferentes opções disponíveis 
quando se sai o sistema de promoção e proteção (neste ponto, é essencial informação específica de cada 
país). As opções básicas são: 

 Permanecer com cuidadores ou regressar à família: Este é um tema que deve ser discutido 
com os assistentes sociais/cuidadores responsáveis. Poderá ser possível para alguns jovens ficarem 
nos atuais locais de colocação por um curto período de tempo, mas tal pode não ser garantido. Por 
outro lado, permanecer com a família (pais ou outros familiares) poderá ser uma opção. Antes de 
decidirem fazer isto, os jovens são aconselhados a falar com os respetivos assistentes sociais. 
 Habitação semi-independente: Alguns jovens poderão escolher uma habitação semi-
independente e ter um assistente social / cuidador chave de prevenção. Poderá ser um apartamento 
pertencendo a um serviço responsável por providenciar alojamento no período pós-assistência.  
 Alojamento de transição: Esta opção é para pessoas que precisam de tempo e ajuda para se 
prepararem para uma vida independente. Em regra, proporciona um programa de apoio que ajuda os 
residentes a desenvolverem as competências para viver de forma independente e lidar com 
quaisquer situações que possam constituir um problema quando vivem por sua conta.  
 Residência com apoio: Alguns jovens preferem viver num contexto de família quando deixam 
o sistema. Hospedagem apoiada é para aqueles que precisam de aconselhamento ao longo deste 
percurso. Vivem num contexto de família de forma a serem apoiados em questões relacionadas com a 
vida independente.  
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 Habitação privada arrendada: Alguns jovens poderão decidir arrendar uma casa ou 
apartamento e viver por sua conta. Poderão ter direito a um “subsídio de renda” e deverão, por 
conseguinte, contactar os serviços relevantes. Há formas diferentes de procurar este tipo de 
habitação (jornais, sites, etc.) que serão discutidos em mais detalhe nas Unidades seguintes.  
 Partilha de apartamento/ casa: Arrendar um espaço com outra pessoa ou conjunto de pessoas 
em regra acaba por se tornar mais barato, uma vez que todos os custos são partilhados por todos os 
residentes. Viver com outras pessoas tem algumas vantagens e certas desvantagens, que serão 
analisadas mais à frente.  

Depois de apresentar as opções básicas de habitação após a saída do sistema, o(a) formador(a) certificar-se-á 
que todos os jovens compreendem as designações dos diferentes tipos de habitação. Assim, pode lançar uma 
discussão sobre a definição de alguns tipos básicos de habitação: 

 T0 
 Loft 
 T2 
 moradia 
 Duplex 
 cave 
 T3 
 Anexo 
 Residências de jovens 
 Quarto 
 … (opções específicas de cada país)… 

 
6. Trabalho a pares: Ficha sobre Prós e Contras. Depois da breve apresentação, o(a) formador(a) entrega aos 
jovens a Ficha 2 pedindo-lhes que registem, por escrito, a pares, algumas ideias sobre as vantagens e 
desvantagens de escolher cada uma das opções apresentadas. O(A) formador(a) dará aos jovens três a 
quatro minutos para preencherem a Ficha e depois pedirá as suas respostas, escrevendo-as no quadro. 
Algumas respostas não serão escritas duas vezes. No final da Atividade, o(a) formador(a) passará em revista 
as respostas e concluirá que não há uma única opção que seja a certa para todos. A escolha será baseada nas 
soluções disponíveis, nas circunstâncias e na personalidade/ natureza / desejos de cada pessoa.  
 
7. Ficha 3: Questionário “Lar, Doce Lar”. Nesta parte, o(a) formador(a) facultará aos jovens o questionário 
“Lar, Doce Lar”, explicando que cada estudante deverá responder ao questionário o mais honestamente 
possível para que se possa ter uma ideia do tipo de habitação que preferirão após a saída do sistema de 
proteção e promoção. O questionário indicará as suas preferências, não deve ser usado como a ferramenta 
definitiva para finalizar a sua decisão. Conforme assinalámos acima, a tomada de decisão será o produto de 
um conjunto de fatores.  
 
8. O(A) formador(a) explicará o processo necessário a ser seguido para as diferentes opções de habitação, 
com exceção das duas últimas que serão discutidas na Unidade seguinte. Assim, nos casos de: 

 Permanecer com cuidadores ou regressar à família  
 Apartamento de Autonomia 
 Habitação privada arrendada 
 Partilha de apartamento/ casa 

Em todos os casos/ opções, o(a) formador(a) deverá salientar que é essencial ter uma conversa aprofundada 
com as pessoas da assistência (assistente social, psicólogo, cuidador profissional, etc.) quando se dá o passo 
para uma vida autónoma. Estes explicarão os procedimentos, os passos a dar e ajudarão cada um(a) a 
perceber qual a opção que melhor se adapta a ele(ela) naquele tempo / período específico da sua vida. O(A) 
formador(a) deverá tranquilizar os jovens de que “nada é para sempre” e que podem sempre alterar a sua 
decisão quando as circunstâncias das suas vidas e as suas prioridades/ desejos mudarem (por exemplo, 
obter um emprego melhor, casar-se, ganhar um bom salário, etc.). 
 
9. Ficha 4, Escrita: Partilhar a Casa ou Não? O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 4 pedindo-lhes 
para a preenchem e explicando que, muito embora possam não gostar de viver por sua conta (com ou sem 
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um companheiro de casa), a Ficha vai ajudá-los a compreender a quantidade de fatores que pode influenciar 
qualquer decisão que tomem. O(A) formador(a) dará cinco minutos para completarem esta Ficha e depois 
discutirá as respostas dos jovens.  
 
10. Ficha 5, Escrita: “Opções de Habitação. Situações.” Na mesma linha (tomada de decisão sobre diferentes 
opções de habitação), o(a) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 5 para discutir as diferentes opções 
tanto para si mesmos como para outras pessoas que decidam sobre a sua habitação futura. O(A) formador(a) 
pedirá aos jovens que preencham a Ficha com o que sabem/ pensam e continuem com ela como Trabalho de 
Casa para a sessão seguinte. 
 
11. Chegando ao final da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem trabalho em casa para a 
sua próxima sessão. Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que preencham a Ficha 
de Trabalho de Casa que requer alguma pesquisa na Internet.  
 
12. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a breve Tabela de Avaliação (ver Ficha 
relevante) e discutirão as respostas caso alguns tenham respondido incorretamente. 
 
13. Chegado ao fim da sessão, o(a) formador(a) tomará alguns minutos para a secção de “Feedback 
Colaborativo”. Os jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam 
interessante, difícil de compreender, ou maçador, de forma que as próximas Unidades sobre Opções de 
Habitação sejam ajustadas, se necessário.  
 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são: 

 …para os jovens … 
 

 compreender as diferentes opções disponíveis no que respeita a habitação após a saída do sistema de 
assistência 

 perceber os diferentes fatores envolvidos na escolha de habitação 
 compreender o processo a seguir quando se escolhe qualquer uma das opções possíveis 
 relacionar a escolha de habitação com as competências gerais de tomada de decisão 
 sentir-se confortável quando sair do sistema 
 ter a informação necessária para escolher o tipo de habitação certa para si 

 
 

 

Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Porque é que um jovem da vossa idade deixa a casa dos pais? Porque deverás tu deixar a casa onde 
estás a residir (no sistema)? 
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 Qual seria a tua situação de habitação ideal? (local, mobília, companheiros, área, estilo, etc.) 
 
 

Já pensaste onde vais viver quando saíres do sistema de assistência? 
 

 Conheces alguém da tua idade que viva por sua conta? O que sentem eles sobre isso? O que achas que 
sentirias sobre essa situação? 
 

Qual seria a primeira coisa que levarias para a tua nova casa?  
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

(para a descrição das atividades, ver os passos relevantes na secção anterior) 
 

 Atividade 1: Escrita - Ficha 1: Atividade de autoavaliação 
 

 Atividade 2: Apresentação/ Curta palestra sobre Opções de Habitação 
 

 Atividade 3: Trabalho a pares - Ficha sobre Prós e Contras 
 
 

 Atividade 4: Escrita - Questionário “Lar, Doce Lar” 
 
 

 Atividade 5: Apresentação dos diferentes tipos de casas/ apartamentos 
 
 

 Atividade 6: Escrita - Partilhar a Casa ou Não? 
 
 

 Atividade 7: Escrita - Opções de Habitação. Situações 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
da sessão, em caso de haver tempo.  

 

Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa  
Perto do final da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o trabalho de casa para a sessão 
seguinte. Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que façam a Ficha Trabalho de 
Casa, a qual requer alguma pesquisa na Internet. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
Como parte da avaliação da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que respondam à Lista de Verificação 
que lhes vai entregar. Depois de os jovens responderem, terá lugar uma curta discussão, com comentários 
sobre todas as afirmações. 
 

Discussão em grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, incentivando-os a exprimirem-se 
livremente sobre os pontos fundamentais da sessão: o que aprenderam de novo, o que foi interessante ou 
maçador, o que precisam de desenvolver mais, o tipo de atividades de que mais / menos gostaram, etc. Este 
feedback influenciará as sessões seguintes, todas versando a questão de habitação.   
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Sair do sistema de promoção e proteção pode ser uma perspetiva frustrante e desconfortável para 
muitas pessoas que abandonam o sistema. O(A) formador(a) deverá abordar o tema com sensibilidade, 
apresentando toda a informação de maneira realista e objetiva. Nestes casos, também pode ser usado humor 
para aliviar o ambiente! 
 
 

Prepare-se bem. As discussões iniciadas durante a sessão podem facilmente divergir para questões 
não relacionadas com a habitação e as diferentes opções que se abrem a quem estiver em processo de 
autonomização. Deverá manter-se atento(a) e trazer a discussão de volta aos temas relevantes para a 
Unidade.  
 
 

É extremamente importante ligar competências e conhecimento adquiridos nas sessões anteriores 
com os materiais apresentados durante a presente Unidade.  
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     Ficha 1: Autoavaliação sobre Habitação  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionados com diferentes 
tipos de habitação e alojamento. Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o 
mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida autónoma, revê-
a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 
bom(boa) a 

fazer isto 

Não sei 
isto/ Não 
sei fazer 

isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Saber a diferença entre apartamento e casa    

Saber o que é habitação social    

Saber como procurar um apartamento     

Conhecer as diferentes opções de habitação disponíveis quando 
sair do sistema de promoção e proteção 

   

Saber quais são as despesas básicas que terei quando morar por 
minha conta   

   

Conhecer os apoios que posso obter na minha saída do sistema e 
estiver por minha conta 

   

Saber o que devo perguntar ao proprietário quando procurar um 
apartamento / uma casa 

   

Saber como negociar uma renda mais baixa    

Saber o que devo procurar num(a) potencial companheiro(a) de 
casa 

   

Saber qual é a diferença entre uma casa independente e uma casa 
semi-independente 

   

Saber o que é um albergue de juventude    

Saber a diferença entre um hotel e um albergue (hostel)    
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Ficha 2: Trabalho a Pares 

Preenche a seguinte tabela com as vantagens e desvantagens de escolher e residir em cada uma das opções de 
habitação.  

Opções de habitação  Vantagens Desvantagens 
Continuar a residir com 
cuidadores ou regressar à família 
 
 
 

  

Apartamento de Autonomia 
 
 
 

  

Habitação Social 
 
 
 

  

Habitação privada arrendada 
 
 
 

  

Partilha de apartamento / casa 
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Ficha 3: Questionário: “Lar, Doce Lar” 

Quando se deixa o sistema de promoção e proteção é crucial escolher a opção certa de habitação. Esta escolha é 
feita, parcialmente, com base nos nossos desejos, aspirações e necessidades. De forma a clarificá-los, responde 
às seguintes questões com a máxima sinceridade. No final, terás uma indicação clara do que preferes no que 
respeita à tua futura casa.  

Assinala a resposta que melhor te descreve nas respetivas colunas: 

Afirmações Sim Não Não sei 
1. Prefiro morar com pessoas mais ou menos da minha idade    
2. Prefiro morar com pessoas mais velhas do que eu    
3. Quero morar sozinho    
4. Quero ser o(a) único(a) responsável pelas contas e despesas da casa    
5. Preciso de alguém na minha futura casa para me ajudar com a vida / 

trabalho doméstico do dia a dia 
   

6. Prefiro ficar mais tempo na casa de acolhimento    
7. Quero estar rodeado pela minha família    
8. Quero partilhar as despesas da casa com outras pessoas    
9. Não consigo decidir se quero morar sozinho ou com outras pessoas    
10. Preciso de um profissional do sistema de promoção e proteção para me 

ajudar com a minha nova habitação 
   

11. Quero evitar tratar com uma empresa de mudanças    
12. Consigo gerir as despesas domésticas sem qualquer apoio financeiro ou 

de outro tipo 
   

13. Não me sinto preparado(a) para morar sozinho/a    
14. Quero mudar de casa muitas vezes    
15. Gostava de decorar a minha casa como quero sem que alguém me diga o 

que fazer 
   

16. Quero morar com os meus amigos do sistema de promoção e proteção    
17. Quero morar com pessoas que não conheço, para começar uma nova vida    
18. Não me sinto capaz de viver por minha conta por enquanto    
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Ficha 4: Escrita - Partilhar Casa ou Não? 

Lista as vantagens e desvantagens de morar sozinho(a) ou partilhares a casa ou o apartamento. Para os 
objetivos deste projeto, NÃO podes escolher mais do que UM companheiro(a). 

 Vantagens Desvantagens 
Morar sozinho(a) 1. …. 

2. ….. 
3. ….. 

1. … 
2. …. 
3. …. 

Partilhar a casa 1. …… 
2. ……. 
3. …… 

1. …. 
2. ….. 
3. ….. 

 
A minha decisão é de (assinala um):        morar sozinho(a)                                         partilhar a casa 
 
 
Acho que esta é a melhor escolha porque:     
 
 
Que características seriam essenciais para um companheiro de casa? 
 
1. 
 
2.             
 
3. 
 
4. 
 
5.                         
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Ficha 5: “Opções de Alojamento. Situações” 

Para cada uma das seguintes situações, decide qual seria o melhor tipo de habitação. Apresenta razões para as 
tuas decisões. 

1. Um casal de reformados sem filhos que não quer fazer trabalhos de manutenção.  

 

 

2. Um casal de meia-idade com dois filhos pequenos que querem quartos para os filhos e para amigos que 
venham visitá-los. 

 

 

3. Um jovem casal com uma filha pequena. 

 

 

4. Um jovem estudante. 

 

 

5. Uma jovem solteira que viaja frequentemente em trabalho. 

 

 

6. Dois amigos que querem viver juntos. 
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Trabalho de Casa 

Regista algumas vantagens e desvantagens de viver nas seguintes opções de habitação, pesquisando-as na 
Internet. Completa a tabela seguinte: 

Tipo de Alojamento 
Arrendado 

Vantagens Desvantagens Custo da 
Renda 

Duplex 
 
 
 

   

T2 
 
 
 

   

T3 
 
 
 

   

Moradia 
 
 
 

   

Residências de jovens 
 
 

   

Loft 
 
 
 

   

Habitação social 
 
 
 

   

Outras… 
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Lista de Verificação: Tabela de Avaliação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante para cada uma das afirmações seguintes: 

Afirmação Certo Errado 
1. Quando o teu orçamento não chega para arrendar uma casa, a única opção é 
arranjar um companheiro para a dividir. 

  

2. Os albergues proporcionam alojamento a baixo preço e sociável, onde os 
hóspedes podem ter uma cama, geralmente um beliche, num dormitório e 
partilhar uma casa de banho, uma sala e, por vezes, uma cozinha. 

  

3. Um duplex é um edifício residencial dividido em quatro apartamentos.   
4. Habitação de transição refere-se a alojamento apoiado e apoio personalizado 
de um cuidador chave para os jovens que deixam o sistema a fim de permitir 
uma transição suave para a vida independente como adulto. 

  

5. Quando se arrenda, os proprietários ou gestores do imóvel são responsáveis 
por todas as reparações e manutenção geral. 

  

6. Os senhorios não podem estabelecer limites ao número de hóspedes que 
pernoitam na casa. 

  

7. Uma caução é geralmente um ou dois meses de rendas que é devolvido 
quando deixamos o apartamento. 
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4.2 Procurar Apartamento 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade intitulada “À procura de apartamento” visa desenvolver as competências e o conhecimento dos 
jovens sobre o processo de procurar uma casa ou um apartamento, seja para morarem sozinhos ou para a/o 
partilharem com outros. Ambos casos serão analisados para que os jovens possam tomar uma decisão e 
darem prioridades às características que querem que os outros tenham para partilharem uma nova casa, na 
eventualidade de preferirem esta opção. Fundamentalmente, a Unidade demonstrará os passos a tomar 
quando se procura uma casa ou um apartamento, as diferentes maneiras de pesquisar habitação, os fatores a 
tomar em consideração quando se procura uma habitação adequada e a decisão final quando essa habitação 
foi encontrada. O(A) formador estabelecerá pontes com os conhecimentos adquiridos na Unidade anterior, 
quando a opção de um apartamento ou uma casa foi apresentada e entrará em mais detalhes nesta Unidade.  
 
 

Ponto chave 1: Embora a “procura de apartamento” possa ocorrer efetivamente muito mais tarde na vida 
dos jovens participantes que se preparam para abandonar o sistema de promoção e proteção, esta unidade 
deverá ser vista como mais uma forma de exercitar competências de tomada de decisão e mais uma forma de os 
jovens descobrirem mais sobre si próprios e a maneira como tomam decisões.  
 

 Ponto chave 2: Deve ser facultada aos jovens informação prática, para que estes fiquem preparados para 
situações da vida real. 
 

 Ponto chave 3: As decisões sobre potenciais condições de alojamento não se mantêm as mesmas no 
decurso da vida de um indivíduo. Deve ser sublinhado que as necessidades mudam e as decisões mudam. É 
importante que os jovens estejam conscientes destas mudanças e “escutem as suas próprias prioridades, a sua 
voz interior” 
 

  Ponto chave 4: O(A) formador(a) deverá fomentar a participação e aprendizagem ativa nesta Unidade 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será desenvolvida de acordo com os seguintes passos:  
 
1. O(A) formador(a) resumirá brevemente os materiais e temas apresentados na Unidade anterior, 
certificando-se de que todas as diferentes opções de habitação ou alojamento foram bem compreendidas 
pelos jovens. O(A) formador(a) verificará o Trabalho de Casa da Unidade anterior sobre os diferentes tipos 
de casas que é possível alugar e os seus distintos custos. Os jovens apresentarão as respetivas conclusões 
sobre as vantagens e desvantagens de diferentes tipos de habitação e os seus custos de forma voluntária. 
O(A) formador(a) “criará” a oportunidade de discutir como o custo de arrendar uma casa/ apartamento pode 
ser diferente, dependendo da zona em que esta casa/ apartamento se localiza. Esta discussão facilitará a 
apresentação da nova Unidade, uma vez que a zona é um fator a ter em consideração quando se procura um 
apartamento.  
 
2. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação) a fim de aferir o conhecimento que estes 
têm sobre o tópico. Depois, colocará as Questões Iniciais de modo a envolver os jovens nos próximos temas a 
ser discutidos na Unidade, embora não entre neles em profundidade; as questões serão uma forma de ativar 
os jovens para refletir nos problemas relacionados com a procura de um apartamento. 
 
3 Atividade 1, Ficha 2, Escrita: Descreve a Casa Ideal. O(A) formador(a) lerá as indicações seguintes em voz 
alta e dará aos jovens 2-3 minutos para responder. O(A) formador(a) sublinhará que é importante que 
registem as suas ideias no papel. A única regra é que têm de manter as canetas a funcionar, mesmo que 
estejam a escrever “Não sei o que hei de escrever”: “Descreve a casa ideal onde gostarias de viver depois de 
saíres do sistema de promoção e proteção. Por exemplo, qual seria o seu aspeto? Como estaria mobilada? 
Onde se situaria? Se partilhasses a casa, com quem viverias? Como te sentirias, estando na tua casa?”  Depois 
de 2-3 minutos, o(a) formador(a) pode pedir a voluntários que leiam as suas respostas (opcional).  
 
4. Dependendo do nível dos jovens, pode ser importante discutir e esclarecer alguns conceitos. Por exemplo, 
os jovens deverão conhecer pelo menos os seguintes conceitos: 

 Inquilino: uma pessoa que ocupa terra ou imóvel arrendado a um senhorio. 
 Renda: o pagamento regular, por parte de um inquilino, a um senhorio pela utilização de uma 
propriedade (imóvel ou terra). 
 Arrendamento: contrato pelo qual uma parte confia terra, imóvel, serviços, etc. a outra parte 
por um período específico, geralmente em troca de um pagamento periódico. 
 Caução: uma soma paga como primeira prestação quando se compra algo ou como promessa 
de contrato, cujo saldo será devolvido mais tarde, no final do contrato. 
 Referência: uma pessoa que te conhece e está disponível a escrever ou falar em teu favor 
 Mezzanine (mezanino, em português): Andar intermédio construído geralmente entre o solo e 
o teto de um piso com pé-direito alto. 
 Terraço: uma área pavimentada junto a um edifício ou por cima de parte de um prédio; um 
pátio 
 T0: um apartamento com uma sala, com kitchenette ou cozinha e casa de banho (o T refere-se 
ao número de quartos) 
 T1: um apartamento com uma sala, um quarto, com kitchenette ou cozinha e casa de banho (o 
T refere-se ao número de quartos) 
 T2: um apartamento com uma sala, dois quartos, com kitchenette ou cozinha e casa de banho 
(o T refere-se ao número de quartos) 
 … 
 3 assoalhadas, por exemplo: são todas as divisões da casa ou apartamento, exceto a cozinha e 
a casa de banho, neste caso seria a sala com mais dois quartos 
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 4 assoalhadas, por exemplo: são todas as divisões da casa ou apartamento, exceto a cozinha e 
a casa de banho, neste caso seria a sala com mais três quartos 
 … 

 
5. Atividade 2, Ficha 3, Trabalho em pares. O(A) formador divide os jovens em pares. Diga aos seus jovens 
que J.K. …… (específico de cada país: um(a) jovem, famoso(a) no país, cantor(a)/ escritor(a)/ ator(atriz)/ etc. 
que tenha passado pelo sistema de promoção e proteção) tem vivido por todo o lado, desde instituições 
psiquiátricas (específico do país) até um apartamento só seu. Sabes o que custa conseguir e manter um 
apartamento e nesta história ele(ela) vai partilhar o conhecimento que conquistou a pulso. O(A) formador(a) 
entregará aos jovens a Ficha 2 na qual J.K. oferece vários conselhos em nove categorias distintas. Cada par lê 
uma ou mais secções e faz uma lista de cada conselho que dá. Muitos jovens podem sentir dificuldade em 
apanhar as sugestões específicas. Enquanto os jovens trabalham nesta ficha, o(a) formador(a) anda pela sala 
e apresenta-lhes algumas sugestões. Depois, o(a) formador(a) lançará uma discussão, escrevendo no 
quadro/ flipchart o primeiro título (Antecipar o Futuro) e pedirá ao(s) par(es) que escolheu a secção para 
apresentar a sua lista de sugestões neste campo. O(A) formador(a) escreverá as suas respostas no quadro/ 
flipchart. Os jovens poderão discutir se incluirão todos os conselhos de JK e poderão não incluir tudo.  
Quando a lista estiver concluída, o(a) formador(a) pergunta aos jovens se concordam com JK.  

 É isto o que as pessoas devem fazer?  
 Acrescentariam algo?  
 Que conselho consideram ser o mais importante?   

O(A) formador(a) continua para as restantes categorias, colocando cada título no quadro e discutindo ou 
debatendo os conselhos na lista. Deverá recordar aos jovens que o objetivo da atividade não é obter uma lista 
exaustiva ou que os jovens deem as respostas “certas”. O objetivo é apenas desencadear uma discussão. Por 
exemplo, quando a secção “arranjar referências” é discutida, o(a) formador(a) poderá ir pela sala e pedir aos 
jovens o nome de uma pessoa que possam usar como referência. Isto leva-os a pensar sobre quem são os 
seus potenciais recursos e permite-lhes ganhar consciência de que é importante ter estas pessoas na sua 
vida. Quando todas as secções tiverem sido discutidas, os próprios jovens terão levantado e discutido muitas 
das principais questões envolvidas na obtenção de um apartamento. No final da discussão, o(a) formador 
pode entregar aos jovens a Ficha: “O Meu Primeiro Apartamento”, para que estes criem a sua própria lista de 
coisas a considerar quando procuram um apartamento. Isto também pode ser dado como Trabalho de Casa.  
 
6. Atividade: “À procurar um apartamento”. O(A) formador(a) perguntará aos jovens sobre as diferentes 
formas de procurar um apartamento, podendo entregar a Ficha 5, de modo que, em formato de 
brainstorming, possam registar as diferentes formas de procurar. Quando os jovens terminarem este 
brainstorming, e após todas as respostas terem sido partilhadas, o(a) formador(a) dará aos jovens exemplos 
de anúncios e avisos relativos ao arrendamento de casas/ apartamentos. Estes passá-los-ão em revista em 
conjunto, explicando aspetos que não sejam claros. (anúncios reais que tenham sido publicados em jornais). 
Os materiais podem ser projetados no quadro, ou impressos e entregues aos jovens. Devem ser usados tanto 
os anúncios impressos como eletrónicos. No final desta discussão, o(a) formador(a) entregará aos jovens 
uma lista de jornais e páginas de Internet onde é possível procurar apartamento / casa para arrendar, para 
que estes possam juntá-los à lista já elaborada. (Ficha específica de cada país).  
 
 7. Atividade: Perguntar sobre um apartamento. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que façam um curto 
brainstorming com possíveis questões a colocar ao senhorio quando ligarem para saber sobre um 
apartamento. Algumas das questões que podem ser incluídas neste brainstorming são: 

 Em que andar é? 
 O prédio tem elevador? 
 Há uma lavandaria no prédio? 
 Ainda está disponível? 
 É possível ter animais no apartamento? 
 Quando estará disponível? 
 Quanto é a renda? 
 Quando posso vê-lo? 
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8. Atividade: Diálogo de situação. O(A) formador(a) pede aos jovens que ouçam com atenção o seguinte 
diálogo, para que possam dizer ao(à) formador(a) que apartamento está disponível e se a pessoa que liga 
ficará com ele.  
 

A: Estou a ligar por causa do apartamento que tem para alugar. Ainda está disponível? 
B: O apartamento do quarto andar já está alugado, mas tenho outro no rés-do-chão. Tem 
entrada direta.   
A: Entrada direta, quer dizer que se entra diretamente da rua? 
B:  Sim, mas é um apartamento bastante grande e os tetos são bastante altos. 
A: Quanto é a renda? 
B: 450 euros por mês. 
A: Obrigada pela atenção, mas é um pouco alta para mim. 

 
O(A) formador(a) escreve no quadro: Pontos positivos deste apartamento? Pontos negativos do 
apartamento? O(A) formador(a) regista as opiniões dos jovens e pede explicações para as respetivas 
respostas. 
 
9. Atividade: Role-play: O(A) formador(a) pede aos jovens que se dividam em pares e representem a 
chamada para saber de um apartamento. Os seus sketches devem incluir três perguntas sobre o apartamento 
e três respostas, bem como fazer uma marcação para o ver. O(A) formador(a) vai andando pelos pares à 
medida que praticam os seus papéis. Para concluir a atividade, pede-se a voluntários que apresentem os 
respetivos diálogos. Podem ser feitos comentários aos papéis representados (apontando aspetos positivos e 
potenciais lacunas na informação trocada).  
 
10. Perto do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o trabalho de casa para a 
sessão seguinte (ver ficha relevante). Como Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pode pedir aos jovens que 
arranjem pelo menos três anúncios (em papel ou digitais) de casas ou apartamentos que acreditam se 
adequarão às suas necessidades. Terão de colocar por escrito as razões por que acham que as casas são 
interessantes para eles. Adicionalmente, pode ser colocada uma questão semelhante sobre a possibilidade de 
partilharem a habitação. A questão seria: Indica três pessoas com quem gostarias de partilhar uma casa ou 
apartamento. Anota pelo menos três razões para as tuas escolhas de pessoas.  
 
11. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a breve Tabela de Avaliação (ver Ficha 
relevante) e discutam as suas respostas, no caso de alguns terem respondido incorretamente. 
 
12. No final da sessão, o(a) formador(a) dedica alguns minutos à secção “Feedback Colaborativo”. Os jovens 
serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam interessante, difícil de 
entender, ou maçador, de modo que as próximas Unidades sobre Habitação sejam ajustadas, caso seja 
necessário.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

Os objetivos e metas desta Unidade são: 
 

 … para os jovens… 
 compreender os diferentes fatores envolvidos na procura de um apartamento / casa para arrendar 
 familiarizar-se com as diferentes formas de procurar um apartamento 
 praticar as competências comunicacionais e de tomada de decisão em situações relacionadas com a 

procura de apartamento 
 perceber as suas prioridades quando procuram uma habitação 
 compreender conceitos como caução e renovação  

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Tens alguma experiência em procurar casa? Se tens, o que mais te impressionou no processo? 
 

 Podes dizer alguns dos critérios que tens em mente quando procuras um apartamento? Por exemplo, 
um senhorio bom e simpático, é critério ou não? 
 

Porque lhe chamamos “Caça” (e não “procura”, por exemplo)? É uma tarefa difícil? 
 

  Imagina que uma amiga tua anda à procura de casa. Que conselhos lhe darias? 
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

(para a descrição das atividades, ver os passos relevantes na secção anterior) 
 
 

 Atividade 1, Ficha 1, Escrita: Descrever a Casa Ideal 
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 Atividade 2, Ficha 2, Trabalho a pares: Os conselhos de JK 
 
 

 Atividade 3: Brainstorming: Procurar um apartamento. 
 
 

 Atividade 4: Brainstorming: Perguntar sobre um apartamento  
 
 

 Atividade 5: Diálogo da situação. 
 
 

 9. Atividade 6: Role-play - Telefonar para saber sobre um apartamento 
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

 Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
O(A) formador(a) pede aos jovens para arranjarem pelo menos três anúncios (em papel ou eletrónicos) de 
casas ou apartamentos que achem se adequam às suas necessidades. Terão de registar por escrito as razões 
por que acreditam que estas casas são interessantes para eles. Adicionalmente, a questão seguinte pode ser 
colocada como Trabalho de Casa, dependendo do nível dos jovens: Indica três pessoas com quem gostarias 
de partilhar uma casa ou apartamento. Anota pelo menos três razões para as tuas escolhas de pessoas. 
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
O(A) formador(a) entrega aos jovens a lista de verificação de avaliação (ver anexo relevante) a qual inclui 
uma lista de verificação de informação apresentada e discutida durante a sessão, dando aos jovens dois 
minutos para que a preencham. Depois, verificará as respostas e esclarecerá elementos que não foram 
totalmente entendidos. 
 

Discussão em grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões relativamente à sessão, incentivando-os a exprimirem-
se livremente sobre os pontos fundamentais da sessão: o que aprenderam, o que acharam interessante ou 
maçador, aquilo sobre que precisam de aprender mais, que tipo de atividades mais/menos gostaram, etc. O 
feedback influenciará as sessões seguintes, as quais tratam do tema de habitação.   

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Sair do sistema de promoção e proteção pode ser uma perspetiva frustrante e desconfortável para 
muitas pessoas. O(A) formador(a) deverá abordar o tema com sensibilidade, apresentando toda a 
informação de maneira realista e objetiva. Nestes casos, também pode ser usado humor para aliviar o 
ambiente! 
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Prepare-se bem. As discussões iniciadas durante a sessão podem facilmente divergir para questões 
não relacionadas com habitação e as diferentes opções que se abrem a quem sai do sistema. Deverá manter-
se atento(a) e trazer a discussão de volta aos temas relevantes para a Unidade.  

 É extremamente importante ligar as competências e conhecimento adquiridos nas sessões anteriores 
com os materiais apresentados durante a presente Unidade.  

  Não deve usar em apresentações extensas. Deixe que os seus jovens definam o que mais lhes 
interessa, relacionado com questões de habitação.  

Seja flexível. Use informação e experiências dos seus jovens para os relacionar com os novos 
materiais na Unidade.  
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     Ficha 1: Autoavaliação sobre Procura de Apartamento  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver no que diz respeito ao conhecimento e competências necessárias para 
procurar uma casa ou um apartamento. Individualmente, procura responder a cada uma das 
questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências 
para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 
bom (boa) 
nisto 

Não sei 
isto/ Não 
sei fazer 
isto 

Não tenho a 
certeza/ 
Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Os termos dos contratos são iguais para todos os tipos de casas    

Eu sei o que é uma caução    

Eu sei o que é coberto pelo seguro habitação da casa    

A água, gás, eletricidade, a televisão, o ginásio, garagem e 
estacionamento nunca estão incluídos na renda 

   

A maior parte dos contratos têm uma cláusula sobre hóspedes    

Conheço diferentes formas de pagar a renda    

Sei quais são os fatores que diferenciam a renda de casas 
diferentes 

   

Sei o que acontece se me atraso no pagamento da renda    

Sei ao que devo prestar atenção quando visitar um apartamento 
para arrendar 

   

Sei que um contrato de arrendamento é um documento oficial    

Sei o que perguntar ao senhorio sobre o potencial apartamento 
para arrendar 
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     Ficha 2: Descreve a Casa Ideal 

Descreve a casa ideal onde gostarias de viver depois de saíres do sistema de promoção e proteção. Por exemplo, 
qual seria o seu aspeto? Como estaria mobilada? Onde se situaria? Se partilhasses a casa, com quem viverias? 
Como te sentirias, estando na tua casa?”  

Tens 3 minutos para escreveres o que quiseres sobre este tema. O importante é pores as tuas ideias por escrito.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



Plano de Sessão: Unidade 4.2 
 

152 
 

Ficha 3: Trabalho a pares. 

JK …… (específico do país: um(a) jovem, famoso(a) no país, cantor(a) / escritor(a)/ ator(atriz) / etc que tenha 
passado pelo sistema de promoção e proteção) tem vivido por todo o lado, desde instituições psiquiátricas 
(específico do país) até a um apartamento só seu. Sabes o que custa conseguir e manter um apartamento e 
nesta história ele(ela) vai partilhar o conhecimento que conquistou a pulso. 

Lê uma ou mais secções e faz uma lista dos conselhos que ele dá: 

1. Antecipar o Futuro 
 Descobre os apoios que podes 

ter 
 Descobre que idade tens de 

ter para teres os apoios 
 Informa-te sobre outras 

opções 

4. Arranjar Referências 
 Pergunta a pessoas de quem 

és amigo, se as  podes indicar 
como referência 

 Faz uma lista de várias 
pessoas que podes usar como 
referência com os respetivos 
contactos 

7. Fazer perguntas 
 O que inclui a renda? 
 Há alguma coisa no 

apartamento que precise de ser 
reparada? 

 O bairro parece ser seguro? 
 Queres levar alguém contigo 

para ver o apartamento? 

2. Conhecer as Opções 
 Onde queres viver? 
 Que tipo de apartamento 

queres? 
 Queres partilhar a casa? 
 Tens familiares com quem 

possas morar? 
 Faz uma lista das tuas 

prioridades 

5. Começar a procurar 
 Começa a procurar 6-7 meses 

antes de saíres 
 Procura em jornais e online 
 Pergunta aos profissionais 

que te acompanham 
 Pergunta a todas as pessoas 

que conheças 

8. Ler o Contrato 
 Pede a um adulto em quem 

confies que leia o contrato e to 
explique 

 Presta atenção em particular a 
aspetos que te digam respeito, 
como por exemplo uma 
proibição de ter animais em 
casa 

3. Poupar Dinheiro 
 Abre uma conta bancária 
 Começa a poupar dinheiro 
 Poupa dinheiro suficiente 

para te mudares para um 
apartamento, incluindo a 
renda do mês e uma caução 

6. Vestir-se para Vencer 
 Veste roupa profissional 
 Usa a tua melhor voz 
 Não te atrases 
 Tem uma atitude positiva 
 Mantém a tua identificação e 

informação relevante à mão  

9. Ser Discreto 
 Não faças muito barulho 
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Ficha 4: Escrita - O Meu Primeiro Apartamento 

Responde ao questionário sobre o teu futuro apartamento. Responde às perguntas e regressa a ele com mais 
respostas, no futuro.  

1. Antecipar o futuro: Pergunta ao teu assistente social ou outro profissional sobre recursos, apoios ou 
dinheiro que podes receber quando deixares o sistema. 

Que subsídios posso receber quando deixar o sistema? Podem incluir apoios de inserção ou vouchers para 
habitação? 

a…………………………………………. 

b………………………………………. 

c…………………………………….. 

Para cada subsídio, quando tenho de me candidatar? 

a…………………………………………….. 

b………………………………………. 

c……………………………………………… 

2. Conhecer as opções:  

Onde queres morar – perto da escola, do emprego, da família? Porquê? 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

3. Vê sempre o apartamento antes de o arrendares: 

O que vais vestir? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Que perguntas vais fazer? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

4. Assinar o contrato: 

Qual é o adulto em quem confias que pode ler o contrato e explicar-to? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Arranjar referências: 

Quem podes usar como referência para alugar o apartamento? (lista todas as pessoas – assistentes sociais, 
professores, técnicos do sistema ou outros adultos na tua vida que podem falar bem de ti). 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………. 
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6. Começar a procurar: 

Em que jornais e sites podes procurar para arranjares um apartamento? 

a……………………………….. 

b……………………………. 

c……………………………………… 

d……………………………………….. 

e………………………………… 

f………………………………… 

Quem te pode ajudar a arranjar um apartamento? 

…………………………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Qual seria a tua habitação ideal? Como estaria mobilado o teu apartamento? 

…………………………………………………………… 

Queres dividir a casa para poupares dinheiro? Porquê ou porque não? 

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Tens familiares com quem possas morar? Se sim, quem? 

…………………………………………………. 

7. Poupar dinheiro: 

Abriste uma conta bancária e começaste a poupar dinheiro para o teu apartamento? Se não, porque não? Se 
sim, fantástico! Quanto já poupaste? 

…………………………………………………………………………………… 
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Ficha 5: Brainstorming 

Regista o maior número de locais possível que te possam ajudar a procurar um apartamento. Usa a tua 
imaginação e o que já sabes. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
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Trabalho de Casa 

Reúne pelo menos três anúncios (em papel ou eletrónicos) de casas ou apartamentos que aches podem 
adequar-se às tuas necessidades. Depois, anota as razões por que achaste que estas habitações são 
interessantes para ti. 

Anúncio Razões 

  ……. 
 …….. 
 …….. 

  …….. 
 …….. 
 ……… 

  ……… 
 ………. 
 …………… 

 

 

Agora indica três pessoas com quem gostarias de dividir uma casa ou um apartamento. Indica pelo menos três 
razões para as tuas escolhas de pessoas.   

Nome da pessoa: / Tipo de relação: 
Razões para ser escolhido como companheiro de 

casa: 
  ………. 

 ……… 

 ……… 

 o ……….. 

o ………… 

o ………… 

  ………. 

 ……….. 

 ……….. 
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Lista de Verificação 

Assinala com uma cruz na coluna relevante para cada uma das seguintes afirmações: 

Afirmação Verdadeira Falsa 
1. A internet é a melhor maneira de procurar casa   
2. É sempre necessário falar com o senhorio antes de visitar um apartamento 

para arrendar 
  

3. Depósito é o dinheiro que se paga como primeira prestação quando se 
compra alguma coisa ou a promessa num contrato, sendo o saldo 
reembolsável mais tarde. 

  

4. Renda é o dinheiro recebido por alguém que entrega uma propriedade, 
imóvel, serviços, etc. a outra por um período determinado. 

  

5. Mezzanine é um andar baixo entre dois outros andares num edifício, 
geralmente entre o rés-do-chão e o primeiro andar. 

  

6. Terraço e varanda são duas palavras para a mesma coisa   
7. Uma casa é sempre mais dispendiosa do que um apartamento   
8. Água, gás, eletricidade, televisão, ginásio, garagem e estacionamento nunca 

estão incluídos na renda 
  

9. A maior parte dos contratos têm uma cláusula sobre hóspedes   
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4.3 “Ser Inquilino” 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade intitulada “Ser Inquilino” visa desenvolver as competências e o conhecimento dos jovens sobre os 
direitos e deveres ou obrigações de um inquilino e de um senhorio. Os jovens terão oportunidade de 
compreender termos e definições relacionadas com o arrendamento de uma casa ou apartamento, sozinhos 
ou com um ou mais companheiros de casa. Serão explicados os passos a dar após a decisão de arrendar uma 
habitação específica e serão discutidas as situações mais comuns que podem provocar problemas entre o 
inquilino e o senhorio, juntamente com as suas potenciais soluções. A Unidade também se debruçará sobre 
competências de negociação e de comunicação relacionadas com o arrendamento de uma casa, sobre a 
análise dos direitos e responsabilidades legais das duas partes, do inquilino e do senhorio, e será dada 
atenção especial à importância do contrato de arrendamento, de modo que os jovens estejam preparados 
para enfrentar este processo. Finalmente, quando se discutirem questões relativas ao inquilino, também será 
discutido o acesso à ajuda de associações de inquilinos, de grupos de defesa do consumidor e de outras 
entidades.  
 
 

Ponto chave 1: O conteúdo da Unidade deverá ser relacionado com competências e conhecimento 
específico já apresentados e desenvolvidos em sessões anteriores. Competências de gestão de orçamento, de 
tomada de decisão, e de comunicação encontram-se entre as competências a que o(a) formador(a) deverá 
referir-se quando discutir a Unidade.  
 

 Ponto chave 2: É importante incluir situações da vida real nesta sessão, em vez de discutir as questões 
envolvidas teoricamente. 
 

 Ponto chave 3: A Unidade está relacionada com problemas específicos que os jovens que deixaram o 
sistema geralmente enfrentam (como seja, a má qualidade de habitação, o despejo ou a privação de habitação), 
por isso é essencial esclarecer todas as questões relevantes. 
 

  Ponto chave 4: Os exemplos devem ser específicos de cada país, para que os jovens se possam relacionar 
melhor com a informação apresentada. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será desenvolvida nos seguintes passos:  
 
1. O(A) formador(a) resumirá brevemente os materiais e questões apresentados na Unidade anterior, 
assegurando-se que os jovens compreenderam os passos a dar quando se procura apartamento ou casa e têm 
uma ideia clara das decisões que o processo requer. O(A) formador(a) verificará os Trabalhos de Casa da 
Unidade anterior sobre os anúncios de casas, em papel ou eletrónicos, e os potenciais companheiros com 
quem gostariam de dividir a casa. O(A) formador(a) aproveitará a oportunidade para discutir as suas 
respostas, conduzindo a conversa para o conteúdo desta unidade, i.e. o processo que se segue à tomada de 
decisão de arrendar um apartamento ou uma casa. Esta discussão facilitará a apresentação da nova Unidade, 
que aborda os papéis de inquilino e senhorio.  
 
2. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação) para verificar o conhecimento que os 
jovens têm sobre o tema. Depois, colocará as Questões Iniciais de modo a envolver os jovens nos novos temas 
a serem discutidos na Unidade. O(A) formador(a) não entrará em detalhes; as questões serão um modo de 
incentivar os jovens a começar a pensar nos problemas relacionados com deveres e direitos de um inquilino 
e de um senhorio.  
 
3. Atividade 1, Apresentação. Conceitos Fundamentais sobre “Ser Inquilino”. O(A) formador(a) apresentará 
alguns conceitos fundamentais relacionados com a Unidade para que todos partilhem um entendimento 
comum para a discussão. A apresentação pode assumir a forma de uma discussão, para que esta parte se 
torne mais interessante para os jovens. Alguns dos conceitos são os seguintes: 

 Senhorio:  Um proprietário ou empresa gestora de propriedades que disponibiliza uma 
habitação para arrendar. 
 Inquilino: Uma pessoa que arrenda uma casa. 
 Contrato de Arrendamento: Um contrato detalhado entre o senhorio e o inquilino que inclui 
diversas condições, tais como direitos e deveres de ambas partes, o montante a ser pago como 
renda, a forma de ambos se contactarem, modos de resolver potenciais conflitos, restrições e 
requisitos de ambas partes e a data de início e término do contrato. Ambas as partes devem 
assinar o contrato, sinal de que se comprometem a cumprir as condições aí estabelecidas.  
 Caução: Representa o dinheiro que o senhorio pode usar para despesas de limpeza ou 
reparações no apartamento quando o inquilino sai. O montante deste depósito de segurança 
deve ser declarado no contrato. 
 Cláusulas: São as condições, incluindo restrições e requisitos claramente estabelecidos no 
contrato. Estas indicações incluem os seguintes tópicos: condições relativas a animais, hóspedes, 
colchões de água, estacionamento, pintura, colocação de papel de parede, reparações, 
subaluguer, seguro de arrendamento e realização de alterações no apartamento/ na casa. 
Quando assina o contrato, o inquilino concorda e dispõe-se a cumprir as condições estabelecidas.  
 Despejo: a ação de expulsar alguém de uma propriedade. Normalmente, os senhorios têm de 
passar por um processo formal de despejo para requerer que os seus inquilinos deixem o 
apartamento/a casa.  
 ……………………… 

 
4. Atividade 2: Brainstorming: O(A) formador(a) lança a discussão sobre a importância de ler e compreender 
o contrato de arrendamento antes de o assinar, devendo realçar que assinar o contrato sem dedicar tempo a 
lê-lo e perceber as suas cláusulas pode pôr em causa os seus direitos e responsabilidades para com o futuro 
senhorio e pode conduzir a problemas financeiros. Os contratos são concebidos para proteger os direitos de 
todas as partes. Todos os contratos contêm mais ou menos o mesmo tipo de informação. Uma vez assinado, 
são contratos legais vinculativos válidos perante a lei. Depois desta breve introdução, o(a) formador(a) 
divide os jovens em pares e pede-lhes que façam um breve brainstorming sobre a seguinte questão: O que 
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esperam encontrar normalmente num contrato de arrendamento? (Ficha 2) Após três minutos, o(a) 
formador(a) pede aos jovens que partilhem as suas respostas, que ele/ela vai registando no quadro. As 
respostas corretas são escritas, e o(a) formador(a) explica as razões por que algumas respostas podem ser 
incorretas. 
 
5. Atividade 3: Escrita. Depois de discutir os tópicos que podem normalmente ser encontrados num contrato 
de arrendamento, o(a) formador(a) pede aos jovens que pensem em condições que gostariam de ver 
incluídas no seu futuro contrato de arrendamento. Os jovens registam as suas ideias na Ficha 3 e após dois-
três minutos, partilham-nas com a turma, discutindo se estas condições podem, ou não, ser incluídas no 
contrato.  
 
6. Atividade 4: Breve apresentação: Mesmo antes de assinar. O(A) formador(a) usa o projetor para mostrar 
aos jovens um contrato modelo, percorrendo as suas cláusulas, apontando as que já foram referidas e outras 
que podem ser novas. Enquanto o contrato vai sendo revisto, os jovens são incentivados a fazer perguntas se 
houver informação que não percebem. Depois de apresentar e discutir um contrato de arrendamento 
modelo, o(a) formador(a) dá aos jovens conselhos úteis sobre a assinatura do contrato. Alguns conselhos: 

 Se houver algumas questões sobre os seus direitos e responsabilidades, têm de garantir que 
fazem estas perguntas antes de assinar o contrato. 
 Têm o direito de pedir ao senhorio que coloque tudo por escrito, se algo não estiver incluído 
no contrato. 
 Têm de ser cautelosos se o senhorio concordar com algo oralmente, mas não por escrito. 
 Têm de verificar o apartamento antes de se mudarem e tirar fotos de quaisquer estragos ou 
reparações que precisem de fazer e discutir essas situações com o senhorio. 
 Se não se sentirem satisfeitos com alguma das cláusulas do contrato se souberem que não 
conseguirão cumpri-la, não devem assinar.  
 Os jovens podem pedir que sejam feitas alterações e abertas exceções no contrato de 
arrendamento. Se o senhorio concordar, estas têm de ser colocadas por escrito para serem 
legalmente vinculativas. 
 Antes de assinar, os jovens devem pedir a alguém mais experiente em contratos para passar 
em revista o contrato com eles e os ajudar a perceber as cláusulas. 

 
7. Atividade 5: Escrita. O que acontece se? O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha 4, a qual inclui casos 
que podem acontecer quando alguém arrenda uma casa/ apartamento. O(A) formador(a) pede aos jovens 
que registem as suas respostas por escrito e dá-lhes três ou quatro minutos para preencher a Ficha. Depois, 
tem lugar uma discussão em grande grupo para que todas as questões sejam discutidas e esclarecidas. É 
importante que o(a) formador(a) dê aos jovens a capacidade de compreender que todos os problemas 
podem ser revolvidos se forem tratados oportuna e honestamente. Esta atividade pode conduzir a uma 
discussão de turma sobre os conflitos mais usuais entre senhorios e inquilinos.  Em que aspetos é que 
senhorios e inquilinos mais discordam? O que costumam fazer os inquilinos de errado? O que costumam 
fazer os senhorios de errado?  
 
8. Atividade 6: Role-play: Negociação. O(A) formador(a) divide a turma em pares e pede a cada par que 
prepare um curto diálogo entre um inquilino e um senhorio em que negociem: a reparação de uma infiltração 
no telhado, a reparação de uma janela que não fecha bem, a reparação de um esquentador cuja luz de 
sinalização se apaga (possivelmente uma situação perigosa), o pedido de redução do valor da renda, etc. 
Depois, os jovens apresentam os respetivos diálogos de negociação à turma e todos comentam.  
 
9. Atividade 7. Ficha 5: Prós e Contras. O(A) formador(a) pede aos jovens que preencham a tabela da Ficha 5, 
registando os prós e os contras de os inquilinos “lutarem” pelos seus direitos. Quais são as implicações 
práticas negativas de exercermos os nossos direitos? Quais são as implicações práticas positivas de 
exercermos os nossos direitos? O(A) formador(a) deve gerir a discussão, permitindo que todos exprimam as 
suas opiniões. Esta pode ser vista como uma atividade de capacitação, relacionada com a proteção dos nossos 
direitos em todas as circunstâncias. Neste contexto, também devem ser discutidas a flexibilidade e a 
adaptabilidade. 
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10. Atividade 8. Apresentação. Organizações que apoiam os direitos dos inquilinos. Praticamente em todos os 
distritos existe uma associação de inquilinos. A mais antiga e conhecida é a Associação dos Inquilinos 
Lisbonenses: http://www.ail.pt 
 
11. Próximo do fim da sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o trabalho de casa para a 
sessão seguinte. Como Trabalho de Casa, os jovens podem escrever uma carta (ou um email) aos respetivos 
senhorios solicitando reparações, ou notificando-os de que vão deixar o apartamento, ou solicitando a 
devolução da caução. A carta deverá ser formal e curta.  
 
12. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a breve lista de verificação de avaliação (ver 
Ficha relevante) e discutirá as suas respostas, caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
 
13. Chegados ao fim da sessão, o(a) formador(a) dedicará alguns minutos à secção “Feedback Colaborativo”. 
Os jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam interessante, difícil 
de compreender ou maçador, para que a Unidade seguinte, a última sobre Habitação, seja ajustada, caso 
necessário.  
 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

Os objetivos e metas desta Unidade são: 
 

 …para os jovens … 
 

 praticar competências de comunicação e tomada de decisão em situações relacionadas com o 
arrendamento de uma casa ou apartamento 

 compreender a importância de um contrato de arrendamento 
 perceber os seus direitos e deveres como inquilinos 
 saber o que, como e quando solicitar algo ao seu senhorio 
 compreender o processo de arrendar uma casa, sozinho ou em partilha 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Conheces alguém que more numa casa/ apartamento arrendado(a)? Sabes alguma coisa sobre a sua 
experiência? 
 

 Porque é que arrendar uma casa é uma opção para jovens adultos? Que outras opções há? 
 

 Sabes o que é um contrato de arrendamento? Alguma vez viste ou leste um? 
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

(para a descrição das atividades, ver os passos relevantes na secção anterior) 
 
 

Atividade 1: Apresentação: Conceitos Fundamentais sobre Ser Inquilino 
  
 

 Atividade 2: Brainstorming: O que se encontra num contrato de arrendamento 
 
 

 Atividade 3: Escrita: Condições e cláusulas 
 
 

 Atividade 4: Breve Apresentação: Mesmo antes de assinar 
 
 

 Atividade 5: Escrita. O que acontece se? 
 
 

 Atividade 6: Role-play: Negociação 
 
 

 Atividade 7. Escrita: Prós e Contras 
 
 

 Atividade 8. Apresentação. Organizações que suportam os direitos dos inquilinos (específico de cada 
país). 

 

  



Plano da Sessão: 4.3 
 

163 
 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão, caso haja tempo.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
Como Trabalho de Casa, os jovens podem escrever (ou um email) aos respetivos senhorios solicitando 

reparações, ou notificando que vão deixar o apartamento, ou solicitando a devolução da caução. A carta 
deverá ser formal e curta.  
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha relevante (ver anexo), a qual inclui uma lista de verificação de 
informação apresentada e discutida durante a sessão, dando dois minutos aos jovens para que a preencham e 
depois verificando as respostas e esclarecendo elementos que não tenham sido devidamente compreendidos. 
 

Discussão em Grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em Grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões sobre a sessão, incentivando-os a exprimirem-se 
livremente sobre os pontos fundamentais da sessão: o que aprenderam de novo, o que foi interessante ou 
maçador, aquilo que precisam de aprender melhor, o tipo de atividades de que mais/menos gostaram, etc. 
Este feedback influenciará a sessão seguinte, a última sobre a Habitação. 

 

 



Plano da Sessão: 4.3 
 

164 
 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Sair do sistema de promoção pode ser uma perspetiva frustrante e desconfortável para muitas 
pessoas. O(A) formador(a) deverá abordar o tema com sensibilidade, apresentando toda a informação de 
maneira realista e objetiva. Nestes casos, também pode ser usado o humor para aliviar o ambiente! 
 
 

Prepare-se bem. Quando discutir o contrato de arrendamento, o(a) formador(a) deverá recordar aos 
jovens a Unidade sobre “Documentos Legais”, e relacionar conhecimento dessa Unidade com nova 
informação, uma vez que os contratos de arrendamento são documentos legais.  
 
 

 É extremamente importante relacionar competências e conhecimento adquiridos nas sessões 
anteriores com os materiais apresentados durante a presente Unidade.  
 
 

  Os jovens devem ser capacitados para lutarem pelos seus direitos relativamente aos seus futuros 
senhorios. Também devem ser discutidas organizações que facultam apoio legal sobre o tema.  
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     Ficha 1: Autoavaliação sobre Ser Inquilino  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação ao conhecimento e competências relacionados com a procura 
de casa/ apartamento. Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais 
honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de competências, revê-a com a tua equipa e 
identifica as que precisas de reforçar. 

Afirmações 
Sei isto/ Sou 
bom(boa) a 
isto 

Não sei 
isto/ Não 
sei fazer 
isto 

Não tenho a 
certeza/ 
Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Sei que há direitos e deveres gerais para os que assinam acordos 
de arrendamento, comuns a todos os países 

   

Sei o que acontece se subarrendar o meu apartamento sem o 
consentimento do senhorio 

   

Sei que tenho o direito de ser informado(a) por escrito de 
quaisquer alterações ao contrato ou ao acordado entre senhorio e 
inquilino 

   

Sei quem é responsável pela manutenção do apartamento 
quando está arrendado 

   

Sei que o senhorio tem o direito de aumentar a renda dentro de 
um período de tempo legalmente estabelecido 

   

Sei o que fazer se receber um aviso de despejo da parte do meu 
senhorio 

   

Sei que os senhorios podem cobrar o montante que quiserem 
pela renda 

   

Sei que as regras de casa ou regulamentos de apartamento são 
geralmente uma parte do contrato de arrendamento mesmo 
quando não estão incluídos no próprio contrato 

   

Sei em que circunstâncias é que o senhorio pode entrar na casa    

Sei que o senhorio não é obrigado a fazer reparações exigidas por 
lei se o inquilino não tiver as rendas em dia 
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 Ficha 2: Trabalho a pares 

Anota as informações que esperas encontrar num contrato de arrendamento. Regista o máximo de elementos 
possível. 

Informação incluída num contrato de arrendamento 

1. ……………….. 

2. …………………… 

3. ………………………… 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

6. …………………………… 

7. ……………………………… 

8. …………………………… 

9. …………………………….. 

10. ……………………………….. 
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 Ficha 3: Escrita 

Regista condições e restrições que gostarias de ver incluídas no teu futuro contrato de arrendamento. Usa a 
informação que já conheces e a tua imaginação. Sê criativo(a) e preciso(a)! 

Condições e restrições a ser  
incluídas no teu contrato de arrendamento 
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 Ficha 4: Escrita - O que acontece se? 
 
Na tabela seguinte, são apresentadas algumas situações que podem ocorrer quando se arrenda um 

apartamento. Pensa na melhor forma de abordar estas situações e coloca a tua resposta na 
respetiva coluna. 

 
O que acontece ….. Respostas 
… se não puderes pagar a renda 
este mês? 

 

… se provocaste um estrago sério 
na propriedade (por ex.. fogo, 
destruição da canalização, etc.)? 

 

… se provocaste um estrago menor 
na propriedade (por ex. Partiste 
uma janela, lascaste tinta da 
parede, etc.)? 

 

… se o senhorio aparece em casa 
sem qualquer aviso? 

 

… se os teus vizinhos se queixam ao 
senhorio que andas a fazer 
demasiado barulho? 

 

… se queres sair do apartamento 
antes do término acordado no 
contrato? 

 

… se subarrendas o apartamento 
sem informares o teu senhorio? 

 

… se o teu senhorio se recusa a 
fazer as reparações necessárias por 
estragos pelos quais não és 
responsável? 

 

… se o teu senhorio te pede para 
deixares o apartamento antes do 
término acordado no contrato? 

 

… se queres continuar a viver no 
apartamento depois do término do 
contrato acordado? 

 

… se queres alterar as cores das 
paredes do apartamento? 

 

… se queres usar o apartamento 
como espaço profissional (por ex., 
ser o teu escritório) 
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  Ficha 5: Prós e Contras. 

Como viste, há casos em que o inquilino tem de negociar com o senhorio diferentes pedidos e deveres. Com 
base nas discussões anteriores, anota os prós e os contras de os inquilinos “lutarem” pelos seus direitos. Quais 
são as implicações práticas negativas de exercermos os nossos direitos? Quais são as implicações práticas 
positivas de exercermos os nossos direitos? 

Prós (para o inquilino, implicações positivas de 
exercer os seus direitos) 

Contras (para o inquilino, implicações negativas de 
exercer os seus direitos) 
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Lista de Verificação 

Responde às seguintes questões/ afirmações registando se são verdadeiras ou falsas: 

Afirmações Verdadeira Falsa 
1. As cláusulas do contrato de arrendamento devem incluir os nomes das 

pessoas que vivem no mesmo edifício. 
  

2. Quando se assina um contrato de arrendamento, é recomendável dar-lhe uma 
vista de olhos rápida e assinar logo antes que alguém fique com o 
apartamento que queres. 

  

3. A caução representa o dinheiro que o senhorio pode usar para custos de 
limpeza ou de reparações no apartamento quando o inquilino sai. 

  

4. Condições sobre animais fazem normalmente parte do contrato de 
arrendamento. 

  

5. Os contratos de arrendamento podem ser alterados todos os meses.   
6. Um contrato de arrendamento não é um documento legal.   
7. Há organizações que ajudam os inquilinos quando estes têm problemas com 

os seus senhorios. 
  

8. Um despejo implica esvaziar o apartamento se o inquilino não saiu dele até à 
data estabelecida por um tribunal. 
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4.4 Gestão Doméstica 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade intitulada “Gestão Doméstica” visa desenvolver as competências e o conhecimento dos jovens 
sobre a gestão da sua casa, quando vivem sozinhos e/ou com companheiros de casa. A Unidade concentrar-
se-á em quatro temas diferentes relacionados com a gestão doméstica, nomeadamente limpar, reparar, tratar 
das contas domésticas e procurar e obter ajuda com potenciais problemas que podem surgir quando se vive 
numa casa como adulto independente. Os jovens compreenderão os passos que têm de ser dados quando se 
gere uma casa diariamente, e descobrirão as responsabilidades envolvidas quando se lida com os problemas 
doméstico do dia a dia. Será necessário recuperar conhecimento e competências de unidades anteriores, 
especialmente quando se discutir as obrigações financeiras fundamentais quando se vive de forma 
independente e as competências de gestão financeira relevantes para conseguir um saldo económico mensal 
positivo. Os jovens também aprenderão como reconhecer potenciais problemas que podem surgir quando se 
gere uma casa autonomamente e como procurar ajuda dos profissionais relevantes.  
 
 

 Ponto chave 1: O conteúdo da Unidade deverá ser relacionado com competências e conhecimento 
específico já apresentados e desenvolvidos em sessões anteriores. Competências de gestão de orçamento (no que 
respeita às contas domésticas), de tomada de decisão, e de comunicação (no que respeita à procura de 
assistência doméstica e negociação) encontram-se entre as competências a que o(a) formador(a) deverá 
referir-se quando discutir a Unidade. 
 

 Ponto chave 2: É importante incluir situações da vida real nesta sessão, em vez de discutir as questões 
envolvidas teoricamente. Será facultada mais informação, bem como informação fidedigna de diversas fontes de 
informação, como sejam a Internet e associações reconhecidas no setor.  
 

 Ponto chave 3: Esta sub-Unidade está relacionada com problemas específicos encontrados por quem vive 
sozinho. O(A) formador(a) deve evitar longas apresentações sobre assuntos menos comuns. Ele / Ela deve 
proporcionar aos jovens para outras fontes de informação, quando demonstrarem interesse em descobrir mais 
sobre os assuntos discutidos. 
 

  Ponto chave 4: Os exemplos devem ser específicos de cada país, para que os jovens se possam relacionar 
melhor com a informação apresentada. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será desenvolvida nos seguintes passos:  
 
1. O(A) formador(a) resumirá brevemente os materiais e temas apresentados na Unidade anterior, 
certificando-se de que os jovens compreenderam os direitos e deveres de ser inquilino(a). O(A) formador(a) 
verificará o Trabalho de Casa da Unidade anterior sobre a comunicação com o senhorio a propósito de uma 
potencial situação relacionada com a utilização de uma casa ou apartamento arrendado. O(A) formador(a) 
aproveitará a oportunidade para discutir as respostas, dirigindo a discussão para o conteúdo da presente 
Unidade, i.e. as situações que têm de ser tratadas sem a ajuda ou o contributo do senhorio. Esta discussão 
facilitará a introdução da nova Unidade, que aborda a gestão doméstica quotidiana.  
 
2. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação) para verificar o seu conhecimento atual 
obre os tópicos desta Unidade. Depois, colocará as Questões Iniciais a fim de envolver os jovens nas novas 
temáticas a discutir nesta Unidade, não entrando em pormenor a esta altura; as questões serão um modo de 
ativar os jovens para começarem a pensar nas questões relacionadas com a gestão de uma casa, prevenindo 
riscos e problemas.  
 
3. Atividade 1. Discussão em grande grupo. Conceitos fundamentais sobre limpeza. O(A) formador(a) 
suscitará o interesse dos jovens dizendo “Sei que essa cena toda de “sou adolescente, vou ter um quarto 
desarrumado como o resto do mundo,” pode parecer fixe, mas na verdade só cria o caos na vossa vida.  Quantas 
vezes andam à procura daquela roupa ou daquela coisa e não conseguem encontrá-la? É melhor saber como 
manter um quarto arrumado e limpo.”  De seguida, passará em revista as diferentes divisões de uma casa e 
perguntará se limpar estas diferentes divisões (quarto, sala cozinha, casa de banho e varanda) implica 
realizar tarefas diferentes, usando produtos diferentes e seguindo diferentes rumos de ação. Depois, a 
discussão concentrar-se-á em organização como base para continuar para outras ações relacionadas com 
limpar e manter um quarto ou uma casa arrumados. O(A) formador, juntamente com os jovens, decidirá os 
passos a seguir para organizar um quarto. Abaixo apresentam-se algumas ideias: 

 Para arrumar um quarto, geralmente são necessários os seguintes objetos: um caixote para 
doações, um saco de lixo, um cesto para peças que irão para outros lugares da casa, um pano 
húmido para limpar o interior de objetos. 
 É essencial teres um espaço de trabalho limpo no teu quarto. Recomenda-se usares o teu 
quarto como zona de estudo e de sossego. 
 Podes iniciar com uma peça de mobiliário como a mesinha de cabeceira.  Começa por esvaziar 
todas as gavetas e as prateleiras, colocando os objetos sobre a cama. De seguida, começa a 
ordenar, pegando no lixo e deitando-o fora. Não guardes coisas que estejam partidas ou não 
tenham valor. Se descobrires coisas que pertencem a outras áreas da casa, como clips, livros, ou 
algo que pediste emprestado, coloca-os no cesto para levares depois. Olha para os teus objetos e 
avalia se ainda tens uso para eles. Uma boa maneira de saber é se não os utilizas há mais de um 
ano. Depois de teres organizado o teu monte, limpa o interior da gaveta para eliminar pó ou 
sujidade. Depois, podes começar a organizar e colocar os objetos outra vez dentro dela. 
 É melhor avançar no sentido dos ponteiros do relógio enquanto vais trabalhando no teu 
quarto, eliminando o que não presta e organizando. Se a cama for a seguir, começa por tirar tudo 
o que estiver debaixo dela. Segue o mesmo método que utilizaste para a limpeza da mesinha de 
cabeceira. Da mesma maneira, a cómoda pode ser a seguir, as estantes e o roupeiro, até que toda 
a mobília do quarto fique organizada.  
 Especialmente para a organização da roupa, o(a) formador(a) aconselhará os jovens a “passar 
em revista toda a vossa roupa, deitar fora tudo o que estiver rasgado, manchado ou seja 
demasiado pequeno. Se tiverem alguma peça que precise de ser arranjada, coloquem numa pilha 
à parte. Façam uma nota para as arranjarem.  Se não usam uma peça há um ano, doem-na. 
Guardem apenas as peças de que gostem e que vos façam sentir confortáveis. Limpem o interior 
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das gavetas antes de colocarem as peças de novo lá dentro. Dobrem cada peça e coloquem-nas 
na gaveta ordenadamente”. 
 A discussão pode terminar com uma referência ao elemento do tempo. O(A) formador(a) 
pode referir que “dependendo do nível de desarrumação do vosso quarto, isto pode levar 
algumas horas ou alguns dias.  Não desanimem.  Passem em revista todas as divisões da casa e 
não parem enquanto não tiverem acabado.  A chave é empenharem-se em concluir as vossas 
tarefas. Organização é um traço de personalidade importante para se ter na vida. Tanto se 
estiverem a trabalhar fora de casa como se estiverem a trabalhar a partir de casa. Organização é 
fundamental para o sucesso”. 

 
4. Atividade 2: Ficha 2, Brainstorming: O(A) formador(a) divide os jovens em pares e atribui a cada um uma 
divisão diferente da casa, pedindo que façam um breve brainstorming de que conselhos dariam a um(a) 
amigo(a) para limpar a divisão específica que lhes coube.  Depois de os pares terminarem (cerca de 5 
minutos) o(a) formador(a) revê as respostas e pede aos jovens que comentem as dicas.  
 
5. Atividade 3: Ficha 3, Escrita. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que registem por escrito para que servem 
produtos específicos quando realizam tarefas relacionadas com a organização e limpeza de uma casa. O(A) 
formador(a) deverá sublinhar que mais do que uma resposta poderá estar correta.  
 
6. Atividade 4: Discussão. O(A) formador(a) passa para o tópico seguinte da Unidade, que trata da 
manutenção de uma casa e da realização de reparações ou substituições. O(A) formador(a) discutirá a 
decisão que tem de ser tomada quando algo precisa de ser reparado na casa: devo fazê-lo eu próprio(a) ou 
deverei contactar um profissional especializado? O(A) formador(a) faz a distinção entre os dois casos. Pede 
aos jovens que façam uma lista das coisas que podem ser eles mesmos a reparar. Algumas respostas podem 
ser: reparar uma cadeira de madeira, pintar as paredes, mudar as lâmpadas, arranjar uma janela que prende, 
arranjar a válvula de descarga da sanita, limpar manchas de água das paredes ou teto, desentupir uma sanita, 
arranjar um cortinado rasgado ou partido, etc. O(A) formador(a) vai das tarefas mais fáceis até às mais 
exigentes, devendo salientar que cada pessoa tem diferentes capacidades e competências, e nem toda a gente 
é capaz de usar ferramentas e instrumentos com a mesma eficácia. O(A) formador(a) deverá referir 
igualmente que caso os jovens não se sintam confiantes sobre fazer uma reparação, devem ou consultar um 
amigo ou alguém com mais experiência nessas situações, ou contactar um profissional especializado para 
resolver o problema. Finalmente, podem ser sugeridas algumas páginas da Internet para que os jovens 
saibam onde podem recorrer caso necessitem de reparar ou arranjar algo em casa. 
  
7. Atividade 4. Lista de Profissionais. Ficha 4.  Escrita. Pede-se a cada estudante que escreva numa lista os 
profissionais que podem ser necessários caso alguma coisa precise de ser feita em casa. Também se pedirá 
aos jovens que anotem os casos em que precisem de contactar estes profissionais. O(A) formador(a) poderá 
optar por realizar esta atividade ao contrário: indique alguns casos que precisem de ser tratados por um 
profissional e depois peça aos jovens que indiquem o profissional que contactariam.  
 
8. Para concluir esta secção, o(a) formador(a) aconselha os jovens a procurarem a pessoa certa para realizar 
o trabalho com base nos comentários de clientes anteriores. Para além disso, os jovens devem pôr-se em 
contacto com o senhorio, caso morem num apartamento arrendado para que este lhes dê os contactos de 
profissionais com que costuma trabalhar. Finalmente, remetendo os jovens para o manual, o(a) formador(a) 
deverá salientar que a lista com os profissionais deve estar sempre à mão em caso de emergência.  
 
9. Atividade 5. Apresentação. O(A) formador(a) mostra aos jovens as contas que geralmente chegam a uma 
casa por correio: eletricidade, água, despesas partilhadas do edifício, gás, telefone, etc., recordando aos 
jovens as contas que analisaram quando discutiram o sistema bancário e a gestão de dinheiro. Enquanto 
apresenta as contas, o(a) formador(a) destaca os elementos de informação incluídos em cada fatura, com 
especial ênfase na caixa onde se apresenta o montante a pagar, as formas de pagamento e data limite de 
pagamento da fatura. O(A) formador(a) recorda aos jovens as prioridades que aprenderam a colocar nas 
suas despesas nas Unidades anteriores, sublinhando que pagar contas se encontra geralmente entre as 
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principais prioridades das pessoas. Se os jovens precisarem, o(a) formador(a) poderá explicar sucintamente 
o que acontece se as pessoas não pagarem as suas contas.  
 
11. Próximo do final de sessão, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa para a 
sessão seguinte. Como Trabalho de Casa, os jovens podem pesquisar o custo dos diferentes profissionais. Se 
estiver disponível informação relevante, podem também procurar o salário destes profissionais. Os jovens 
terão de perceber a relação entre o custo e os serviços prestados.  
 
12. O(A) formador(a) pedirá então aos jovens que preencham a breve lista de verificação de avaliação (ver 
Ficha relevante) e discutirá as suas respostas, caso alguns deles tenham respondido incorretamente. 
 
13. No final da sessão, o(a) formador(a) dedicará alguns minutos à secção de “Feedback Colaborativo”. Os 
jovens serão incentivados a exprimir as suas opiniões sobre a sessão, o que acharam interessante, difícil de 
perceber ou maçador, para que a próxima Unidade possa ser ajustada, caso seja necessário.  
 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

Os objetivos e metas desta Unidade são 

 … para os jovens … 
 

 praticar competências de comunicação e de tomada de decisão em situações relacionadas com ajuda na 
gestão doméstica 

 compreender a importância da organização numa casa 
 perceber as diferentes atividades relacionadas com a manutenção de uma casa 
 saber o quê, como e quando pedir ajuda com questões da manutenção da casa 
 compreender como lidar com as contas que chegam 

 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Alguma vez limpaste uma casa inteira? Há alguma sequência nas atividades de limpeza? 
 

 Já viste uma fatura ou conta de eletricidade? Uma fatura ou conta de água? Que tipo de informação é 
incluída nestas faturas? O que significa a secção “data limite de pagamento”? 
 

 Consegues arranjar um autoclismo que estiver constantemente a pingar? 
 

Podes indicar alguns profissionais a contactar caso tenhas algum problema ou avaria em casa? 
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

(para a descrição das atividades, ver os passos relevantes na secção anterior) 
 

Atividade 1: Discussão 
  

 Atividade 2: Brainstorming 
 
 

 Atividade 3: Escrita 
 
 

 Atividade 4: Discussão 
 
 

 Atividade 5: Apresentação 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
Como Trabalho de Casa, os jovens podem pesquisar o custo habitual de profissionais que as pessoas costumam 

contactar para ajuda doméstica. Também podem pesquisar os salários destas pessoas, para terem uma ideia 
mais clara sobre o mercado.   
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
O(A) formador(a) entrega aos jovens a Ficha relevante (ver anexo), a qual inclui uma lista de verificação de 
informação apresentada e discutida durante a sessão, dando dois minutos para que aqueles a preencham e 
depois verificará as respostas e esclarecerá elementos que possam não ter sido inteiramente compreendidos. 
 

Discussão em grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens as suas opiniões relativamente à sessão, incentivando-os a exprimirem-
se livremente sobre os pontos fundamentais da sessão: o que aprenderam de novo, o que acharam 
interessante ou maçador, o que precisam de aprender mais, o tipo de atividades que mais e menos gostaram, 
etc. Este feedback influenciará as sessões que se seguem.   

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão. 

 

 Sair do sistema de promoção e proteção pode ser uma perspetiva frustrante e desconfortável para 
muitas pessoas que abandonam o sistema. O(A) formador(a) deverá abordar o tema com sensibilidade, 
apresentando toda a informação de maneira realista e objetiva. Nestes casos, também pode ser usado humor 
para aliviar o ambiente! 
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 Prepare-se bem. Quando discutir as diferentes temáticas abordadas nesta Unidade, podem surgir 
questões muito específicas. O(A) formador(a) deve estar preparado(a) para lhes dar resposta ou encaminhar 
os jovens para fontes relevantes.  
 

 É extremamente importante ligar competências e conhecimento adquiridos nas sessões anteriores 
com os materiais apresentados durante a presente Unidade (por exemplo, competências de gestão de 
dinheiro)  
 

  Recomenda-se para esta Unidade o uso de vídeos explicativos ou humorísticos.  
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     Ficha 1: Autoavaliação sobre Gestão Doméstica  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, relacionadas com o conhecimento e competências relativos à gestão 
doméstica. Individualmente, procura responder a cada uma das questões ou afirmações o mais honestamente 
possível. Depois de completares esta avaliação de competências, revê-a com a tua equipa e identifica as que 
precisas de reforçar. 

Afirmações 

Sei isto/ 
Sou 

bom(boa) 
nisto 

Não sei 
isto/ 

Não sei 
fazer 
isto 

Não tenho a 
certeza/ 

Preciso de 
saber mais 
sobre isto 

Conheço as diferentes contas que têm de ser pagas quando uma 
pessoa vive numa casa de forma independente. 

   

Sei qual é a periodicidade das contas que têm de ser pagas 
quando uma pessoa vive numa casa de forma independente. 

   

Sei que produtos usar quando lavo, aspiro e limpo o pó às 
diferentes divisões da casa. 

   

Sei o que fazer no caso de um problema que envolve a 
canalização. 

   

Sei o que fazer no caso de um problema elétrico.    

Sei o que fazer no caso de um problema de estragos na casa (e.g. 
uma janela partida). 

   

Sei como fazer a manutenção dos eletrodomésticos (e.g. mudar 
uma lâmpada, reparar uma fuga numa pia, usar o ar 
condicionado, etc.). 

   

Sei o que acontece se não pagar a conta da eletricidade.    

Sei que profissional devo contactar quando fico fechado(a) fora 
de casa. 

   

Conheço os preços que as pessoas pagam geralmente quando 
chamam um profissional para reparar ou consertar as coisas na 
casa. 
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 Ficha 2, Trabalho em pares: 

Regista abaixo os conselhos que darias a um(a) amigo(a) para o(a) ajudar a limpar o(a) …..(anota a divisão da 
casa que te foi atribuída)…. . Sê o mais pormenorizado(a) possível, tendo em atenção a sequência de tarefas que 
a limpeza implica. 

Atividades para limpar o(a) ……………….. 

11. ……………….. 

12. …………………… 

13. ………………………… 

14. …………………………….. 

15. …………………………….. 

16. …………………………… 

17. ……………………………… 

18. …………………………… 

19. …………………………….. 

20. ……………………………….. 

 

  



Plano da Sessão: 4.4 
 

180 
 

 Ficha 3, Escrita: 

Escreve para que servem os produtos seguintes quando se realizam atividades relacionadas com a organização 
e a limpeza de uma casa. Pode haver várias respostas corretas. 

Produto É usado para…….. 
lixívia  

ambientador  

esponja  

escova  

detergente em pó  

vassoura  

vinagre  

pano de microfibra  

rodo  

balde e esfregona  
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 Ficha 4, Escrita: Profissionais 
 
Na tabela seguinte, anota estes profissionais de que poderás precisar para diferentes trabalhos em 

casa. Na coluna da direita, anota as situações em que poderás de precisar estes profissionais.  
 

Profissionais Contactá-los-ei quando .... 
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Lista de Verificação 

Responde às seguintes questões/ afirmações assinalando se são verdadeiras ou falsas: 

Afirmações Verdadeira Falsa 
1. Vou chamar um canalizador porque tenho uma janela que fecha mal.   
2. Todos os meses é necessário pagar as contas da água e da eletricidade.   
3. A roupa não necessita de ser organizada nas gavetas, basta estar lá dentro.   
4. A banheira só é limpa uma vez por ano.   
5. Tenho que limpar a casa de banho todas as semanas.   
6. Não preciso de arrumar a sala.   
7. O meu quarto não precisa de estar organizado.   
8. Ao limpar o lavatório tenho que ter em conta a parte de trás das torneiras e as 

partes envolventes. 
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5.1 Educação para a Saúde 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade 5.1., intitulada “Educação para a Saúde” visa informar e educar os jovens sobre saúde física, mental 
e social. Todos os elementos da saúde serão apresentados com uma explicação do conceito e seu significado, 
fatores determinantes e maneiras de manter uma boa saúde física, mental e social. 
  

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
servir de referência para os formadores, de modo a compreender em que aspetos se deverão focar mais 
na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e os exemplos práticos.  
 

 Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
mais dificuldades. 
 

 Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar estes elementos de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo da Unidade anterior (Introdução), os formadores deverão ajudar os jovens 
a situarem-se relativamente a algumas das questões e temas referidos antes, mas levando-os a 
concentrarem-se naqueles que irão ser discutidos na Unidade presente (Educação para a Saúde). O(A) 
formador(a) referirá temáticas como ser saudável, check-ups regulares, saúde mental, de forma a 
ativar e envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) passará a descrever sucintamente as finalidades e objetivos da Unidade, para que os 
jovens compreendam o conteúdo da Unidade.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações nem respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de Educação para a Saúde, dando três a cinco minutos para que todos 
respondam às perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas 
certas/erradas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não 
são, para se concentrar mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da unidade sobre educação para a saúde com a explicação 
do significado de “ser saudável” como uma combinação de boa saúde física, mental e social. A 
apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções: 

 
 Saúde física 
 A importância de um check-up regular  
 Manter uma boa saúde física 
 Compreender a saúde mental e os problemas de saúde mental 
 Em caso de necessidade: procurar ajuda 
 Compreender a saúde social e a importância da saúde social 
 Formas de manter uma boa saúde social 
 

Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com a educação para a saúde, que podem não estar 
incluídas na apresentação, os formadores deverão providenciar uma explicação com base no seu 
conhecimento e informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem distrair a atenção dos temas 
principais e impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os formadores poderão 
aconselhar os jovens a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de interesse.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são:  
 

… para os jovens … 
 

 compreender o conceito de ser saudável e os seus principais componentes.  
 perceber a importância da saúde física, mental e social. 
 compreender o valor de check-ups regulares. 
 estar mais informado sobre sintomas de problemas de saúde mental e também de cuidar de um 

ente querido numa situação difícil de saúde mental. 
 tomar conhecimento de algumas das especialidades médicas, em caso de necessidade. 
 aprender como manter uma boa saúde física, mental e social. 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O que significa ser saudável?    
 

Já ouviste falar em check-ups regulares? Porque são importantes? 
 

 O que é um médico especialista?  
 

O que é a saúde mental?  
 

  O que sabes sobre problemas de saúde mental?  
 

Já ouviste falar de saúde social? Sabes explicar a sua importância?  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 
 

Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra/Discussão  
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em informação sobre educação 
para a saúde e descreva a informação incluída. Também inclui várias imagens que ilustram tópicos de educação 
para a saúde, como sejam saúde física, problemas de saúde mental, distúrbios alimentares e saúde social. Ligue 
a explicação das imagens com a informação incluída.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Pergunte aos jovens se já passaram por algum problema de saúde na sua vida e selecione alguns jovens que 
queiram partilhar o seu problema de saúde. Os jovens escolhidos devem primeiro apresentar os problemas de 
saúde que tiveram, mas não como os geriram. Peça aos outros jovens que deem a sua opinião ou apresentem 
ideias sobre a forma como os primeiros jovens podem ter tratado os seus problemas de saúde. Depois pergunte 
aos jovens escolhidos o que fizeram para gerir o seu problema de saúde. Discutam se fizeram, ou não, o mais 
acertado, bem como foram, ou seriam, as melhores soluções para os problemas.  
 

  Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
O(A) formador apresentará aos jovens o seguinte estudo de caso: A Micaela foi mãe pela primeira vez. Dias 
depois de ter dado à luz a criança, a Micaela começou a dar sinais de nervosismo. Não conseguir e não querer 
tomar conta de si própria e do seu bebé. A Micaela já não come regularmente e passa muitas vezes boa parte 
da noite acordada. A família está preocupada. A Micaela mudou muito e eles não percebem o que está a 
acontecer.  
 
Ajuda Micaela e a sua família: Em tua opinião, por que está Micaela a passar? 
                                                  O que deve a Micaela fazer para se ajudar a si própria? 
                                                  Se fizesses parte da família da Micaela, o que farias para a ajudar?  
  
Quais são as possíveis consequências que podem acontecer, se a Micaela não tomar medidas para 
melhorar a sua situação? 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão, caso haja tempo.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a próxima sessão o seguinte trabalho de 
casa: “O que faço para manter uma boa saúde social”. Os jovens devem dar informação detalhada sobre o que 
fazem para manter uma boa saúde social e dar exemplos práticos das suas vidas.  
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2 (Atividade de Correspondência) para avaliar se os jovens 
adquiriram conhecimento durante a sessão. Pedir-se-á aos jovens que façam corresponder as especialidades 
médicas (médicos especialistas) a doenças relevantes (dando cerca de dois minutos) e depois o(a) formador(a) 
fornecerá as respostas certas, em colaboração com os jovens que responderam corretamente.  
 
 

Discussão em Grupo 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
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ou maçador, o que os possa ter surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendências a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 

O tema da saúde mental é um tema sensível e deve ser tratado com cuidado. Os jovens devem compreender 
que a saúde mental é tão importante como a saúde física e que sofrer de doença mental não é uma 
vergonha, mas algo que pode acontecer a todos nós. Questões de estigma têm de ser tomados em 
consideração. 

 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 

Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessões com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 

Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação  noutras fontes.  
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Educação para a Saúde 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a Educação para a Saúde. Individualmente, procura responder 
a cada uma das questões ou afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de 
Competências para a Vida autónoma, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de 
reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Ser saudável não significa ter apenas uma boa saúde física.     

Não há necessidade de fazer check-ups médicos se me sentir saudável.    

A saúde física é mais importante do que a saúde mental.    

Check-ups médicos regulares são iguais para toda a gente.    

Um médico especialista é alguém que providencia cuidados de saúde de 
rotina. 

   

Seguir uma dieta saudável é importante para a nossa saúde física.    

Só certas pessoas sofrem de problemas de saúde mental.    

Quem é muito magro é saudável.     

A depressão é um problema de saúde mental.     

Os problemas de saúde mental podem ser fatais.    

Se eu sofrer de problemas de saúde mental devo sempre consultar um 
psiquiatra. 

   

A saúde social tem impacto na nossa longevidade.     

A saúde social não está relacionada com a nossa saúde física e mental.    

Rezar e meditar podem melhorar a nossa saúde mental.    

Não é necessário para a nossa saúde criarmos laços sociais estáveis.    

Um problema de saúde mental é como uma doença de saúde física, pode 
ser tratado. 

   

Os distúrbios alimentares são considerados problemas de saúde mental.    

O álcool, as drogas e o tabaco prejudicam a nossa saúde.     

Mudança de vida drásticas podem afetar a nossa saúde mental.    

Check-ups de saúde regulares podem ajudar-nos a melhorar o nosso 
estilo de vida. 
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 Ficha 2: Atividade de correspondência 

Aos especialistas médicos listados na coluna da esquerda faz corresponder as doenças relevantes relacionadas 
com as especialidades que se encontram na coluna da direita. Usa o teu conhecimento (ou a tua imaginação!) 

 

Médicos especialistas Doenças / problemas 

Ginecologistas Doenças do coração 

Gastroenterologistas Doenças de pele, do cabelo e das unhas 

Urologistas Problemas de saúde relacionados com as crianças 

Oftalmologistas Saúde reprodutiva da mulher 

Endocrinologistas Doenças dos olhos 

Dermatologistas Problemas do trato urinário 

Obstetras 
Problemas de estômago, perturbações intestinais, 

fígado e pâncreas 

Alergologistas ou Imunologistas Problemas hormonais, de glândulas e da tiróide 

Cardiologistas Situações cancerígenas 

Pediatras Gravidez e parto 

Oncologistas 
Problemas relacionados com alergias, asma e o 

sistema imunológico 
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5.2 “Mantém-te ligado!” 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade 5.2. intitulada “Mantém-te ligado” visa apresentar e informar os jovens sobre o tema da ligação com 
as pessoas e a sua importância na receção e troca de apoio. Ligar-se será apresentado aos jovens com a 
explicação do significado de “ligar-se a pessoas”, a sua importância, benefícios e formas de se ligares 
eficazmente. 
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
servir de referência para os formadores, de modo a compreender em que aspetos se deverão focar mais 
na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  
 

 Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

 Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar estes elementos de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo da Unidade anterior (Introdução), os formadores deverão relacionar os 
jovens com algumas das questões e temas referidos antes, concentrando-se naqueles que irão ser 
discutidos na presente Unidade, Mantém-te Ligado. O(A) formador(a) referirá questões como ligar-se às 
pessoas, círculo social, por que razão as ligações são importantes, comunicação verbal e não verbal, entre 
outros, para ativar e envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente as Finalidades e Objetivos da Unidade, para que os jovens 
compreendam o conteúdo da Unidade.  

3. (A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de manter-se ligado, dando três a cinco minutos para que todos respondam às 
perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas certas e erradas. O(A) 
formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não são, para se concentrar 
mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da Unidade “Ligar-se às Pessoas” com a explicação do 
significado de ligar-se e círculo social. A apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes 
secções: 
 Manter-se ligado a pessoas  
 Por que razão estabelecer relações com outros é importantes 
 Como nos podemos relacionar uns com os outros 
 Formas de comunicação eficiente  

 

Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com “Manter-se Ligado” que podem não estar incluídas 
na apresentação, os formadores deverão providenciar uma explicação com base no seu conhecimento e 
informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem distrair a atenção dos temas principais e 
impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os formadores poderão aconselhar os jovens 
a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de interesse.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
Os objetivos e metas desta Unidade são: 

 …para os jovens … 
 

 aprender o que significa ligar-se às pessoas e o que se entende por círculo social  
 perceber a importância de se ligarem às pessoas e aos seus círculos sociais 
 estar informado sobre os benefícios de se ligarem às pessoas e a sua importância na sua vida diária 
 aprender maneiras diferentes de se manterem ligados às pessoas e aos seus círculos sociais 
 compreender diferentes tipos de comunicação 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O que significa ligar-se às pessoas?    
 

Já ouviste falar de círculo social? O que inclui o círculo social? 
 

 Porque é importante ligarmo-nos aos outros? 
  

Como podemos ligar-nos aos outros?  
 

 Como podemos comunicar eficazmente com os outros?  O que é comunicação verbal e comunicação não 
verbal? 
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 
 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra/discussão  
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint sobre o tema de nos ligarmos às pessoas e 
descreva a informação incluída. A apresentação também inclui várias imagens que ilustram tópicos relativos 
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a ligações com as pessoas como seja círculo social, interesses partilhados, melhor saúde, permuta de recursos, 
comunicação verbal e não verbal. Ligue a explicação das imagens com a informação incluída.  

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
  

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 

Tipo de Atividade: Flipchart 
 
Entregue aos jovens um papel adesivo. Peça-lhes para desenharem o seu círculo social ideal.  Depois, coloque 
todos os papeis adesivos num flipchart. Discuta os círculos sociais desenhados pelos jovens, suas diferenças e 
semelhanças.  
 
 Deverão surgir três mensagens chave: 1. Todos nós temos o nosso círculo social ao qual nos ligamos 

                                                                       2. Os nossos círculos sociais podem ser diferentes  
                                                                       3. O tamanho não importa, o importante é como nos sentimos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Os círculos sociais dos jovens deverão ter este aspeto. O círculo mais pequeno é para as pessoas mais 
chegadas.  
 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
 
O(A) formador apresentará aos jovens o seguinte estudo de caso: O João mudou-se com a família e foi viver 
para Lisboa (a capital de Portugal). Anteriormente viveu noutra cidade onde tinha imensos amigos. Aqui, em 
Lisboa, o João começou a sentir-se isolado, não conhece ninguém e a escola ainda não começou para lhe 
permitir começar a conhecer novos amigos.  
 
Ajuda o João: O que pensas sobre o círculo social atual do João? Ele está contente com o seu círculo social? 
                   O que poderá o João fazer no sentido de aumentar e melhorar o seu cículo social?  
 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

 “Role-play” (comunicação não verbal) 
Escolha um estudante que se mostre interessado em participar no “role-play”. Em conjunto, decidam três 
expressões faciais de emoções para serem representadas (por exemplo: ira, medo, surpresa, etc.). Depois o 
estudante representa estas três expressões faciais e os outros jovens terão de identificar a emoções que estão 
a ser representadas.   
 

Trabalho de casa 
 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a próxima sessão o seguinte trabalho de 
casa: “Boa comunicação resulta em boas experiências e má comunicação resulta em más experiências”. Os 
jovens deverão trazer relatos das suas vidas em que enfrentaram uma situação difícil em consequência de má 
comunicação e uma boa experiência em consequência de boa comunicação.  Discutam-nas em conjunto.  
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2 (Atividade de Correspondência) para avaliar se adquiriram o 
conhecimento apresentado na sessão. Pede-se aos jovens que façam corresponder alguns elementos de 
comunicação com campos relevantes de comunicação verbal ou não verbal e depois o(a) formador(a) 
fornecerá as respostas certas, em colaboração com os jovens que responderam corretamente.  
 
 

Discussão em grupo 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendência a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 
 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 
 

 Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessões com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 
 

 Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação de outras fontes.  
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Ficha 1: Autoavaliação sobre “Mantém-te ligado: tempo para o círculo social” 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a ligares-te às pessoas: tempo para o círculo social. 
Individualmente, procura responder a cada uma das questões ou afirmações o mais honestamente possível. 
Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida autónoma, revê-a com a tua equipa e identifica 
as competências que precisas de reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Basta dar apoio para nos mantermos ligados às pessoas     

O círculo social inclui apenas os nossos amigos    

É sempre melhor termos um grande círculo social    

Ligarmo-nos às pessoas pode melhorar a nossa saúde    

 Se quisermos trocar recursos, devemos ligar-nos a outras pessoas    

O círculo social também pode incluir a família    

As expressões faciais fazem parte da comunicação verbal    

As expressões de comunicação não verbal podem ter mais significado do 
que expressões de comunicação verbal 

   

As competências comunicacionais são importantes para o sucesso 
também nas nossas relações com os outros  

   

Se a pessoa que está a falar contigo é chegada, não há problema em a 
interromperes  

   

Ligarmo-nos aos outros pode ajudar-nos a reduzir o stress    

Trocar recursos também inclui trocar conhecimento e ideias    

Passar tempo juntos não é muito importante para construir uma relação 
sólida 

   

A comunicação não-verbal em geral reforça a comunicação verbal    

Não precisamos de ter um bom círculo social para sermos saudáveis    
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 Ficha 2: Atividade de Correspondência 

Faz corresponder elementos de comunicação com o campo relevante: comunicação verbal ou não verbal. Usa o 
teu conhecimento 

Expressões faciais   
 

 
Palavras escritas  

 
 

Gestos   
 

  
Vocabulário 

 
 

Comunicação pelo telefone   
 

Sons  
 

Inglês   

Sinais de trânsito   

Contacto visual   
 

 

  

          Comunicação Verbal  

 

 Comunicação Não Verbal  
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5.3 “Ser Ativo!” 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade 5.3. intitulada “Ser Ativo” visa apresentar e informar os jovens sobre “ser ativo” e a sua importância 
na nossa vida do dia a dia. “Ser ativo” será apresentado aos jovens com a explicação do significado de "ser 
ativo", a importância e as formas de ser ativo fora de casa, em casa e no local de trabalho.  
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
servir de referência para os formadores, de modo a compreender em que aspetos se deverão focar mais 
na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  
 

Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar este elemento de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo da Unidade anterior (Introdução), os formadores deverão relacionar os 
jovens com algumas das questões e temas referidos anteriormente, concentrando-se naqueles que irão 
ser discutidos na Unidade presente, “Ser Ativo”. O(A) formador(a) referirá questões como ser ativo, 
vida sedentária, vida inativa, formas de ser ativo, ser ativo com deficiência, para, entre outros, ativar e 
envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente as Finalidades e Objetivos da Unidade, para que os jovens 
compreendam o conteúdo da Unidade.  

3. (A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias nem explicações, nem respostas 
detalhadas.  

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de ser ativo, dando três a cinco minutos para que todos respondam às 
perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas certas/erradas. O(A) 
formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não são, para se concentrar 
mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da Unidade “Ser Ativo” com a explicação do significado de 
“Ser Ativo”. A apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções: 
 Ser ativo 
 Compreender as diferenças entre vida ativa, inativa e sedentária 
 Por que razão é importante ser ativo  
 As consequências de vida sedentária e inativa 
 Formas de ser ativo fora de casa, em casa e no local de trabalho 
 Ser ativo e deficiência  

 

Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com “Ser ativo”, que possam não estar incluídas na 
apresentação, os formadores deverão providenciar uma explicação com base no seu conhecimento e 
informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem distrair a atenção dos temas principais e 
impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os formadores poderão aconselhar os jovens 
a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de interesse.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
Os objetivos e metas desta Unidade são: 

 … para os jovens… 
 

 compreender o significado de ser ativo na sua vida quotidiana  
 aprender as diferenças entre vida ativa, inativa e sedentária 
 entender a importância de ser ativo e os seus benefícios para a saúde física, mental e social 
 compreender as consequências da vida sedentária e inativa 
 saber como ser ativo em três contextos diferentes: em casa, fora de casa e no local de trabalho 
 compreender que ser ativo não exclui pessoas com deficiências 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

  O que significa ser ativo? Há alguma diferença entre vida sedentária e inativa? 
 

Por que razão é tão importante ser ativo? Quais são as consequências de uma vida sedentária e inativa? 
          
 

 Como podemos ser ativos em casa, fora de casa e no local de trabalho? 
  
 

 As pessoas com deficiência podem ser ativas?   
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra/discussão 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint sobre “Ser Ativo” e descreva a informação 
incluída. Esta também inclui várias imagens que ilustram tópicos relativos a ligações com as pessoas, como 
seja círculo social, interesses partilhados, melhor saúde, permuta de recursos, comunicação verbal e não 
verbal. Ligue a explicação das imagens com a informação incluída.  

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
  

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
Os jovens devem dar ideias sobre como ser uma família ativa (ou grupo de amigos ativos). Acolha e discuta as 
ideias com eles.  
  

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
Na Ficha 3, os jovens têm de descobrir na tabela de IMC (Índice de Massa Corporal), com base nas suas 
alturas e pesos, se são considerados abaixo do peso, saudáveis, acima do peso, obesos ou extremamente 
obesos. Se o seu IMC não for normal (peso saudável) incentive-os a pensar no que devem fazer de forma a 
alcançarem um peso saudável.  
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
 
O(A) formador apresentará aos jovens o seguinte estudo de caso: O Ben está numa cadeira de rodas e pensa 
que as pessoas com deficiência não têm capacidade de realizar atividade física. O Ben gosta muito de fazer 
atividade física e vê muitas vezes os seus amigos a praticarem juntos diferentes desportos.  
Ajuda o Ben: O Ben tem razão, no que se refere à sua opinião sobre pessoas com deficiência?  
                      Como ajudarias o Ben? O que deve o Ben fazer?  
 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
Imagina que tu e os teus amigos têm o dia livre e podem organizar o dia como quiserem. Como organizarias o 
teu dia ideal? Discuta as ideias com os jovens.  
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

Role-play  
Escolha um estudante que se mostre interessado em participar no role-play. Com a sua ajuda, decidam, em 
conjunto, três atividades em três contextos diferentes, em casa, fora de casa e no local de trabalho que incluam 
atividade física. Depois, o estudante realizará a atividade e os outros jovens terão de identificar o tipo de 
atividade que o estudante está a apresentar.  
 
(exemplo: os jovens podem simular estar a limpar a casa) 
 

Trabalho de Casa 
 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a próxima sessão o seguinte trabalho de 
casa: “A minha vida é ativa, inativa ou sedentária?” Os jovens deverão descrever um dia normal das suas 
vidas e explicar se consideram que a sua vida é ativa, inativa ou sedentária. Se a sua vida for sedentária e 
inativa, como podem melhorá-la? 
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2 (Atividade de Correspondência) para avaliar se adquiriram o 
conhecimento apresentado na sessão. Pede-se aos jovens que façam corresponder distintas situações a três 
campos: Vida Ativa, Vida Inativa e Vida Sedentária.  
 

Discussão em grupo 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendências a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 

 Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 

 Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação de outras fontes.  
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Ficha 1: Autoavaliação sobre “Ser Ativo” 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver relativamente à questão a “ser ativo”. Individualmente, procura responder 
a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de 
Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de 
reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Ser ativo significa levar uma vida com menos ou mais atividade física.    

Não existe diferença entre vida sedentária e vida inativa.    

Não há qualquer problema em levar uma vida sedentária, se tiveres uma 
alimentação saudável.  

   

Ser ativo dá saúde aos teus músculos, mas não dá saúde aos teus 
músculos. 

   

Ser ativo é importante para a tua saúde física, social e mental.     

As pessoas obesas levam uma vida inativa.     

Se queremos ser ativos não devemos ficar em casa.     

Podemos ser ativos fora de casa, mas não no nosso local de trabalho.    

Ser ativo tem como finalidade melhorar a saúde e o bem estar.    

Pessoas com deficiência não podem ser ativas e ter atividade física, 
porque isso pode causar danos à sua condição de saúde. 

   

Realizar tarefas domésticas ou limpar a casa não é uma atividade física.    

Andar de Bicicleta é uma forma de ser ativo.    

Se tiver uma vida sedentária corro mais riscos de me tornar obeso/a.    

Se quiseres fazer exercício, deves ir a um ginásio, pois não podes fazer 
exercício em casa. 

   

Fazer exercício é uma boa forma de ser ativo.    
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Ficha 2: Atividade de Correspondência 

Faz corresponder atividades (coluna da esquerda) com o campo relevante de Vida Ativa, Vida Inativa ou Vida 
Sedentária (coluna da direita). Usa o teu conhecimento. 

 

  
Ver televisao durante muito tempo   

 
Abrir a porta uma vez por dia quando o irmão volta para 
casa  

 
 

Estar deitado(a)   
 

Correr  
 

 
 

Usar o computador horas a fio   
 

Caminhar no parque   
 

Jogar futebol   

Estar de pé alguns minutos  

Andar de bicicleta   
 

 

  

  

          Vida Ativa  

 

 Vida Sedentária  
 

            

               VIDA INATIVA  
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 Ficha 3: Índice de Massa Corporal  

Encontra o teu IMC na tabela usando a tua altura e o teu peso. Se o teu IMC estiver na zona azul, 
considera-se que o teu peso é baixo, se o teu IMC se encontrar na zona verde, és considerado(a) saudável, na 
zona amarela encontram-se os que têm peso a mais e nas zonas laranja e vermelha situam-se os casos de 
obesidade.  
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5.4 “Continuar a Aprender” 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade 5.4. intitulada “Continuar a Aprender” visa apresentar e informar os jovens sobre o tema de 
“Continuar a Aprender”, aprender em contextos formais, informais e não-formais, bem como a sua importância 
nas nossas vidas diárias. “Continuar a Aprender” será apresentado aos jovens com a explicação do significado 
de "Aprender",  a  importância e os benefícios de aprender e diferentes formas de um indivíduo se envolver 
em aprendizagem. 
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
servir de referência para os formadores, de modo a compreender em que aspetos se deverão focar mais 
na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  
 

Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar este elemento de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo da Unidade anterior (Introdução), os formadores deverão relacionar os 
jovens com algumas das questões e temas referidos antes, concentrando-se naqueles que irão ser 
discutidos na Unidade presente (Continuar a Aprender). O(A) formador(a) referirá questões como 
aprendizagem formal, informal e não formal, a importância da aprendizagem contínua, diferentes 
formas de continuar a aprender para ativar e envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente as Metas e Objetivos da Unidade, para que os jovens 
compreendam o conteúdo da Unidade.  

3. (A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações/ respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de “Continuar a Aprender”, dando três a cinco minutos para que todos 
respondam às perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas 
certas/erradas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não 
são, para se concentrar mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da Unidade “Continuar a Aprender” com a explicação do 
significado de aprender e aprendizagem ao longo da vida. A apresentação PowerPoint encontra-se 
dividida nas seguintes secções: 

 Compreender a aprendizagem 
 Aprendizagem formal, informal, não formal  
 Porque aprendizagem continua é importante 
 Formas de continuar a aprender 
 Encontrar a informação certa 

 
Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com “Continuar a Aprender” que podem não estar 
incluídas na apresentação, os formadores deverão providenciar uma explicação com base no seu 
conhecimento e informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem distrair a atenção dos temas 
principais e impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os(as) formadores(as) poderão 
aconselhar os jovens a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de interesse. 
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

Os objetivos e metas desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 Compreender a definição e o significado de aprender  
 Estar informado(a) sobre as diferenças entre aprendizagem formal, não formal e informal  
 Perceber a importância da aprendizagem contínua e os seus benefícios  
 Aprender diferentes formas de se envolver em aprendizagem contínua  
 Saber como procurar e encontrar a informação certa necessária 

 
 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que significa aprender?    
 

Já ouviste falar de aprendizagem formal, não formal e informal? O que inclui educação formal, informal 
e não formal? 
          

 Porque é importante continuar sempre a aprender? 
  

Como podemos continuar a aprender na nossa vida do dia a dia? 
 

 Como encontramos a informação certa de que precisamos?  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Breve palestra/discussão 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint sobre o tema de “Continuar a Aprender” e 
descreva a informação incluída. A apresentação também inclui várias imagens que ilustram tópicos relativos 
a “Continuar a Aprender” como seja aprendizagem formal, informal e não formal. Ligue a explicação das 
imagens com a informação incluída.  

 Tipo de Atividade: Trabalho em Pares 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Imagina que estás a gozar a tua reforma, depois dos 50 anos. Como continuarias a aprender? Os jovens 
devem apresentar diferentes ideias. Discuta as ideias com eles.  
  

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
Entregue aos jovens um papel adesivo. Diga-lhes que o dividam em duas partes. Numa delas devem escrever 
uma lista de pessoas e a que grupo pertencem (por exemplo, família, amigos, clube de futebol etc.) e na outra 
parte o que aprenderam com eles.  Cole todos os papéis adesivos num flipchart, e discutam-nos em conjunto.  
 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
 
O(A) formador(a) apresenta aos jovens o seguinte caso: A professora pediu aos alunos, como trabalho de casa, 
que definissem bullying. O Oliver procurou na internet informação sobre bullying e encontrou um texto em que 
o autor dava a sua opinião sobre bullying. No dia seguinte, os jovens leram as suas redações. A definição de 
bullying parece ser semelhante nos trabalhos de todos os jovens e o Oliver começou a sentir-se desconfortável 
porque a sua definição parece ser diferente da dos colegas. Quando o Oliver lê o seu trabalho de casa, a 
professora diz que a sua definição de bullying é subjetiva e não de uma fonte fiável. A professora dá-lhe outra 
oportunidade de fazer o trabalho de casa.  
Ajuda o Oliver: O que correu mal com o trabalho do Oliver?  
                        Porque é que a professora considerou a sua definição subjetiva e não de fonte fiável? 
                        O que deve o Oliver fazer desta vez?  
     

 Tipo de Atividade: Escrita 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
 
  
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a próxima sessão o seguinte trabalho de casa: 
“Descreve sinteticamente a tua experiência até hoje com as formações nas disciplinas de Competências para a 
Vida “NOW WHAT?”. Com base no que aprendeste nesta Unidade, como consideras este tipo de aprendizagem, 
formal, informal, ou não formal? Justifica a tua opinião.  

 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2 (Atividade de Correspondência) para avaliar se adquiriram o 
conhecimento apresentado na sessão. Pede-se aos jovens que façam corresponder a informação necessária 
com a fonte relevante.  
 

Discussão em grupo  
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendência a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 
 
 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 
 

 Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 
 

 Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação de outras fontes.  
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Ficha 1: Autoavaliação sobre “Continuar a Aprender” 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a “Continuar a Aprender”. Individualmente, procura responder 
a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de 
Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de 
reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Só há verdadeira aprendizagem se aprendermos algo novo, não se 
modificarmos o conhecimento existente  

   

Não aprendemos em discussões com os nossos amigos ou a nossa 
família; só aprendemos em estabelecimentos de ensino (escolas, 
universidade) 

   

Aprendizagem informal e aprendizagem não-formal são a mesma coisa     

Aprendizagem não formal acontece geralmente em estabelecimentos de 
ensino 

   

 Também podemos aprender no local de trabalho     

A aprendizagem continua é importante para a nossa carreira e 
desenvolvimento profissional  

   

Aprender não melhora a nossa saúde, o exercício é que faz isso    

A aprendizagem e a educação tornam-nos bons e ativos cidadãos    

 Podemos encontrar toda a informação que quisermos nos livros    

Podemos confiar na informação que encontramos na Internet     

O voluntariado é um bom exemplo para a troca de conhecimento e 
competências  

   

Aprendizagem não formal é aprendizagem não estruturada    

O mundo do trabalho requer pessoas com as competências, capacidades 
e conhecimento adequados.  

   

A aprendizagem não melhora a nossa autoestima, só a socialização é que 
faz isso 

   

Se estivermos interessados em interpretação, opinião, argumentos pró e 
contra relacionados com um tema, devemos analisar dados estatísticos em 
sites governamentais.  
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Ficha 2: Atividade de Correspondência 

Faz corresponder a informação necessária da coluna da esquerda com as fontes de informação relevantes na 
coluna da direita. Usa o teu conhecimento (ou a tua imaginação!) 

 

Informação necessária   Fontes relevantes  

Opinião (prós & contras) sobre o uso da 
internet 

  
Website do governo  

 
As últimas notícias sobre corrupção  

  
Dicionário  

Estatísticas sobre os géneros  Ensaio 
 

Definição de uma palavra “vocabulário” Livros  

Informação alargada sobre pessoas e 
acontecimentos  

Jornal 
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6.1 Educação e Formação 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Nesta Unidade sobre Educação e Formação os jovens serão levados a fazer uma reflexão sobre si próprios, 
nomeadamente no que significa aprender ao longo da vida, os diferentes contextos de aprendizagem e os 
diferentes tipos de aprendizagem, tendo por referência as suas próprias vivências escolares e outras 
experiências de aprendizagem significativas, para além do contexto escolar, para as pessoas em que se 
tornaram. 
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim a 
participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os formadores 
deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou explicações devem ser 
dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e certificar-se 
que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas experiências e 
exemplos práticos.  

 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados mais em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

1. O(a) formador(a) iniciará uma conversa com os jovens sobre o que significas para eles as 
palavras: APRENDER, EDUCACÃO e FORMAÇÃO. O(a) formador(a) deverá registar no flipchart 
o que os jovens forem dizendo sobre cada uma destas palavras. 

2. O(a) formador(a) dará continuidade ao debate anterior com uma breve apresentação aos 
jovens sobre “o que é aprender?” e o que são aprendizagens significativas para eles tendo em 
consideração os seguintes aspetos – deve ir sempre debatendo o significado de todos os 
conceitos apresentados e como se relacionam com os percursos de vida e de aprendizagem 
dos jovens: 

a. Provérbio africano: “É necessário toda uma aldeia para educar uma criança.” 
b. Diferentes contextos de aprendizagem: aprendizagem formal (escolar), aprendizagem 

informal (grupo de amigos) e aprendizagem não formal (a que acontece no judo ou num 
grupo de escuteiros); 
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c. “Educação um tesouro a descobrir” (Delors, 1996): aprender a ser, aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto  - Aprender a aprender; 

d. O Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória – as diversas dimensões, sem 
esquecer o conceito de “competência” (conhecimentos, capacidade e atitudes). 

3. Em pequenos grupos o jovem debruçam-se sobre o provérbio africano: quem os ajudou a 
crescer e desenvolverem-se na 1.ª e na 2.ª infância (1.ª infância: 0 -5 anos; 2.ª infância: 5 aos 
10 anos) e como isso aconteceu. Partilham em grande grupo e o(a) formador(a) regista no 
flipchart os aspetos que forem surgindo. É importante sublinhar o sentido de comunidade e o 
sentido de pertença a essa comunidade: a dos vizinhos, a dos amigos, a dos colegas, a da casa 
de acolhimento. 

4. O(a) formador(a) entregará aos jovens, organizados em pares, a Ficha 1 e pede-lhes que 
escrevam sobre dois momentos em que tenham aprendido de forma positiva e dois momentos 
em que tenham aprendido de forma negativa. E sobre o que aprenderam em cada um desses 
momentos. Partilham em grande grupo e o(a) formador(a) vai registando no flipchart as 
experiências positivas de aprendizagem, sublinhando os aspetos que contribuíram para tais 
aprendizagens, e as experiências negativas, assinalando os aspetos que contribuíram para tais 
experiências. Ressaltar sobretudo as experiências positivas, as experiências significativas que 
envolvem afetos e emoções. 

5. Fazer um debate em grande grupo sobre as experiências relatadas anteriormente mais 
marcantes de aprendizagem para os jovens. Em seguida dá a Ficha 2, de modo a que cada um 
assinale, individualmente, os diferentes tipos de contextos em que ocorreram as suas 
aprendizagens: 

a. “Família” – contexto de aprendizagens informais; 
b. Amigos – contexto de aprendizagens informais; 
c. Escola – contexto de aprendizagens formais, por excelência, o que não significa que não 

estejam também presentes os outros tipos de aprendizagem; 
d. Grupo desportivo ou cultural, escuteiros, uma ONG em defesa do ambiente, bibliotecas, 

… – contexto de aprendizagens não formais; 
6. O(a) formador entrega aos jovens um esquema sobre os 5 pilares para a «Educação, um 

Tesouro a Descobrir» (Delors, 1996) (Ficha 3) e promove uma discussão sobre esse esquema 
e o desenvolvimento dos jovens, relacionando-o com o desenvolvimento humano. 
 

7. O(a) formador entrega aos jovens um esquema sobre o perfil do aluno à saída da Escolaridade 
obrigatória (Ficha 4) e pede-lhe que reflitam sobre as suas próprias competências. Como 
Trabalho de Casa, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que registam quais as competências que 
gostariam de desenvolver mais. 
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

… para os jovens … 
 

 Saber o significado da expressão “Aprender ao longo da Vida” 
 Conhecer e distinguir entre os diferentes tipos de aprendizagem 
 Saber distinguir entre as diferentes fases do desenvolvimento humano e diferentes tipos de 

aprendizagem realizados 
 Compreender as aprendizagens que se fazem de forma positiva e as que se podem fazer de forma 

negativa  
 Distinguir entre aprendizagens sociais, aprendizagens cognitivas ou racionais e aprendizagens afetivas 

ou emocionais 
 Refletir sobre o seu próprio percurso de aprendizagem 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que é Aprender?  
 

O que se entende por Educação? E por Formação? 
 

O que significa o provérbio africano: “É necessário uma aldeia inteira para educar uma criança?” 
 

Quais são as fases de desenvolvimento humano? 
 

 Pode-se aprender a partir de experiências negativas? 
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Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 
 

 Tipo de Atividade: Apresentação e debate com os jovens 
 

Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo nos tópicos do ponto 
2 acima na Análise da Unidade. 

 

Trabalho em pequenos grupo 
Em pequenos grupos o jovem debruçam-se sobre o provérbio africano: quem os ajudou a crescer e 
desenvolverem-se na 1.ª e na 2.ª infância (1.ª infância: 0 -5 anos; 2.ª infância: 5 aos 10 anos) e como 
isso aconteceu (Ponto 2). 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
O(a) regista no flipchart o que os jovens forem partilhando sobre a questão anterior (Ponto 2) 

 

 Tipo de Atividade: Escrita 
O(a) formador(a) entregará aos jovens, organizados em pares, a Ficha 1 e pede-lhes que escrevam 
sobre dois momentos em que tenham aprendido de forma positiva e dois momentos em que tenham 
aprendido de forma negativa. 

 
 

Extension 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
 
A partir do Perfil do Aluno à saída da Escolaridade obrigatória e o(a) formador(a) pedirá aos jovens 
que reflitam sobre as suas próprias competências e que registem quais as competências que 
gostariam de desenvolver mais. 
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 

Sociometria da sessão: aspetos positivos e aspetos a serem melhorados  
 
Num ambiente amistoso, no final da sessão, o(a) formador(a) pede aos jovens que escrevam numa folha A5 o 
que mais gostaram na sessão. E noutra folha A5 o que menos gostaram da sessão. Depois pede que num lado 
da sala ponham os aspetos positivos da sessão e do outro lado os aspetos a serem melhorados. Cada um 
levanta-se à vez, lê para todos o que escreveu e vai colocar no respetivo local. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. 
Nesta formação, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 
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Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do tópico; 
é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o nível 
de informação que lhes é dada. 

Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 

Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

 

Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 

 

  



Plano da Sessão: 6.1 
 

222 
 

Ficha 1 – Experiências positivas e negativas de aprendizagem 

Escreve sobre duas experiências positivas de aprendizagem e sobre duas experiências negativas de 
aprendizagem. Refere o contexto, a idade que tinhas, o que aprendeste, como aprendeste e com quem. 

 Experiências positivas de 
aprendizagem 

Experiências negativas de aprendizagem 

1   

 

2   
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Ficha 2 – Contextos de Aprendizagem 

 

  

Aprendizagens 
informais 

 

Aprendizagens 
formais 

 

Aprendizagens 
não formais 
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 Ficha 3 – 5 pilares da “Educação, um Tesouro a descobrir” (Delors, 1996) 

O que têm estes 5 pilares da Educação a ver com as experiências de aprendizagem que foste 
realizando ao longo da tua vida. 
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 Ficha 4 – O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2018) 

Reflete sobre este esquema relativo ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Assinala 
quais as competências que gostarias de desenvolver mais. 
 

 

 



Plano da Sessão: 6.2 
 

226 
 

6.2 Oportunidades Educativas 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Nesta Unidade sobre Educação e Formação os jovens serão levados a conhecer as diferentes oportunidades 
educativas de que dispõem no final da Escolaridade Obrigatória (18 anos), numa perspetiva de inclusão e de 
sucesso enquanto ser humano em desenvolvimento, como diz o tão conhecido provérbio “Aprender até 
morrer!”, ou seja, a aprendizagem ao longo da vida. Os jovens serão também convidados a conhecerem o 
sistema educativo português e diferentes oportunidades de que podem dispor para continuarem a sua 
formação pessoal e profissional, de modo a melhor se puderem situar. 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim a 
participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão. 

 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou explicações 
devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir dificuldades. 

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e certificar-se 
que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas experiências e 
exemplos práticos.  

 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 

1. Partindo das questões iniciais, o(a) formador(a) procura saber o que os jovens retiveram do 
módulo anterior e que noções têm sobre o Sistema Educativo em Portugal, a Escolaridade 
Obrigatória e o que significa “Aprendizagem ao longo da Vida”. 

2. O(a) formador(a) faz uma breve apresentação sobre a estrutura do Sistema Educativo em 
Portugal, referindo a escolaridade que os jovens frequentam ou já frequentaram e o que 
significa o conceito escolaridade obrigatória. Para a apresentação deverá ter em consideração 
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o Sistema Educativo Português e Sistema Nacional de Qualificações – o sistema de formação 
profissional. 

 
(Nota deverá ser consultado o Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho, nomeadamente sobre 
reorientação dos percursos educativos e Prioridades e opções curriculares estruturantes, assim 
como Sistema nacional de Qualificação). 

 
3. Dividindo os jovens em pequenos grupos, os grupos deverão debruçar-se sobre as diversas 

ofertas formativas no ensino secundários e ainda aquelas que permitem a conclusão da 
escolaridade obrigatória. Quais as potencialidades de cada uma das ofertas formativas. 
Deverão debruçar-se sobretudo sobre aquelas que frequentam ou que gostariam de 
frequentar e levantar dúvidas e questões a serem esclarecidas (Ficha 1). 

4. Seguir-se-á uma apresentação por cada um dos grupo, seguida de debate e esclarecimento de 
dúvidas e questões. 

5. Finalmente, como trabalho extra ou trabalho de casa o(a) formador(a) pedirá a cada um dos 
jovens que escolha um jovem português famoso e que faça uma breve pesquisa na internet 
sobre o percurso de educação e formação desse jovem. Este artigo poderá servir como ponto 
de partida: https://magg.sapo.pt/atualidade/atualidade-nacional/artigos/dia-mundial-da-
juventude-estes-12-jovens-portugueses-sao-reconhecidos-la-fora-e-nao-sao-jogadores-de-
futebol 
Como alternativa podem escolher uma pessoa que conhecem e que desempenhe uma 
profissão que gostassem de ter. Devem fazer-lhe uma entrevista e perguntar quais os passos 
que deu ao longo do seu percurso de educação e formação. 
 

6. A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. Se os jovens se 
mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas referências sobre 
as temáticas e discutir as suas questões. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 …para os jovens … 
 

 Conhecer o Sistema Educativo Português 
 Compreender o que é a escolaridade obrigatória 
 Situar o seu percurso de educação e formação na estrutura do Sistema Educativo Português 
 Perceber quais as diferentes oportunidades de formação que pode ter no Ensino Secundário e 

Profissional 
 Equacionar qual o percurso de Educação e Formação melhor se pode adequar, neste momento, ao seu 

projeto de vida 
 Conhecer percursos de Educação e formação de outros jovens portugueses célebres 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que sabes do Sistema Educativo em Portugal? 
 

 Que diferentes percursos de educação e formação conheces? 
 

 Que pessoas conheces reconhecidas na sua profissão e que podem ser uma referência para ti? 
 

 

Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 

Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo nos tópicos: sistema 
de educativo em Portugal e oportunidades de educação e formação (Ver ponto 2. acima). 

 
 

Tipo de Atividade: Trabalho em pequenos grupos 
 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
 
 
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
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Trabalho de Casa 
 
Como trabalho extra ou trabalho de casa o(a) formador(a) pedirá a cada um dos jovens que escolha 
um(a) jovem português famoso(a) e que faça uma breve pesquisa na internet sobre o percurso de 
educação e formação desse(a) jovem. Este artigo poderá servir como ponto de partida: 
https://magg.sapo.pt/atualidade/atualidade-nacional/artigos/dia-mundial-da-juventude-estes-12-
jovens-portugueses-sao-reconhecidos-la-fora-e-nao-sao-jogadores-de-futebol 
Como alternativa podem escolher uma pessoa que conhecem e que desempenhe uma profissão que 
gostassem de ter. Devem fazer-lhe uma entrevista e perguntar quais os passos que deu ao longo do 
seu percurso de educação e formação. 
 
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que partilhem as suas expectativas relativamente à sua formação e que 
reflitam sobre os pontos fortes e os pontos francos sobre das suas possíveis escolhas. 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. 
No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

Resultados de aprendizagem: 
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Conhecimento: Os participantes compreendem a importância de dar aos jovens que deixam o sistema 
de promoção e de promoção o maior número possível de oportunidades de educação e formação. 
Competências: Os participantes são capazes de desempenhar o seu papel na garantia de que as 
necessidades de educação e formação dos jovens que deixam o sistema são atendidas. 
Valores: Os participantes trabalham em modos que refletem que os jovens que deixam o Sistema são 
um grupo diversificado e que, com ajuda adequada às suas necessidades, podem alcançar tanto como 
os demais jovens. 
 
Políticas educativas e de competências mais justas e inclusivas não beneficiam apenas os indivíduos; 
podem ter um enorme impacto na sociedade. Estas políticas podem garantir que os percursos de 
mobilidade social ascendente permanecem abertos para pessoas com talento, independentemente da 
sua origem social. Os países beneficiarão social e economicamente quando deixarem de desperdiçar 
os talentos daqueles que são penalizados apenas pelo contexto de onde derivam. Num momento em 
que as competências são os bilhetes para futuros mais brilhantes, desenvolver as competências de 
cada é a melhor estratégia para a prosperidade económica e coesão social. 
 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e 
o nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve ser 
capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível de 
literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 

 Acolha todas as participações dos jovens. Envolva-os ativamente nas sessões com as suas experiências 
ou feedback.  
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Ficha 1 – O Sistema de Educação e Formação em Portugal 
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Ficha 2 – Expectativas e possíveis escolhas relativamente à formação futura: pontos fortes 
e pontos fracos 

Possível escolha: Pontos fortes: Pontos fracos: 
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6.3 Orientação Educacional 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Nesta Unidade sobre Orientação Educacional os jovens serão levados a fazer uma reflexão sobre si próprios, 
as suas capacidades, competências e desejos relativamente ao seu futuro. Explorando posteriormente, em 
conjunto, quais as possibilidades disponíveis e quais as necessidades de formação profissional ou de ensino 
superior que correspondem de forma adequada aos projetos futuros dos jovens. 
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim a 
participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os formadores 
deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou explicações devem ser 
dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e certificar-se 
que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas experiências e 
exemplos práticos.  

 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados mais em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão este processo (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, problemas 
inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

- Fatores que contribuem para o sucesso educativo dos indivíduos que estiveram no sistema de 
promoção e proteção de jovens e crianças 

- Barreiras ao sucesso 
- Ensino Pós Secundário: que oportunidades existem? 
- Ensino superior: o que é? 
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- Como escolhemos e decidimos que formação realizar? 
 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. 
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

… para os jovens … 
 

 saber como escolher uma entidade de formação e educação: formação profissional ou de ensino superior 
(politécnico ou universitário) 

 conhecer o processo de candidatura e as datas importantes para se matricular no curso pretendido 
 saber a quem se dirigir numa Escola de Formação ou numa Escola de Ensino Superior 
 compreender o que significa ensino superior 
 perceber a diferença entre uma universidade e instituto superior politécnico 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Sabes o que é o ensino profissional? Que vantagens e desvantagens tem esta opção? 
 
 

O que é o Ensino Superior? Que vantagens e desvantagens tem? 
 

O que é essencial na escolha de uma escola de ensino superior? Como nos preparamos para o ensino 
superior? 
 

 Quem está envolvido na tua educação e formação? Tens alguém envolvido nisto?  
 

O que significa ser estudante do ensino superior? 
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Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 
 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 

Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo nos tópicos: “O Ensino 
Profissional e o Ensino Superior português: o que é?”e descreva a informação incluída. 

 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
 
A maior parte das Escolas tem a responsabilidade de ir ao encontro das necessidades de educação e de 
formação de jovens.  
Estes exercícios ajudam os participantes a identificar o leque de possibilidades e como contactar o máximo 
número possível.  
Em pequenos grupos, os participantes devem fazer um brainstorming e identificar as entidades que sabem 
estar envolvidas na educação, formação e emprego de jovens. 
Tendo feito isto, devem considerar cada uma das entidades identificadas, colocando estas questões adicionais: 
1. Qual é o papel específico daquela entidade específica? 
2. Com quem trabalha? 
3. Como pode ser contactada? 
Os participantes devem registar a informação numa folha de flipchart. 
Quando tiverem terminado, todo o grupo deve comparar a informação apresentada por cada pequeno grupo. 
Uma tarefa adicional de follow-up pode ser pedir aos participantes que pesquisem quaisquer lacunas no seu 
conhecimento. 
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Extension 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
 
O que te interessa? Faz uma lista das possibilidades de formação profissional e de formação superior. Escolha 
aquela que pensas pode ir ao encontro dos teus projetos futuros. Faz uma lista dos campos de estudo que te 
interessam, e organiza uma lista de cursos que podes considerar, com base nos teus interesses. Acrescenta os 
temas por que mais te interessaste na escola, bem como empregos que conheces, mesmo que seja através de 
outras pessoas, e que gostarias também de ter. 
No final da apresentação da unidade, o(a) formador(a) pedirá aos participantes que preparem um 
trabalho de casa baseado numa lista com os domínios das faculdades ou escolas nas quais gostassem de 
estudar. Esta lista tem de conter no mínimo 3 possibilidades de escolha e um máximo de 5, bem como 
a respetiva descrição. 
 

 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que registem por escrito as suas respostas às seguintes perguntas.  
O teste é constituído por quatro breves secções cobrindo os teus/as tuas: 

 COMPETÊNCIAS: Quais são os teus pontos fortes e pontos fracos pessoais? 
 INTERESSES: Que tipo de atividades e assuntos mais te interessam? 
 ESTILO: Que tipo de ambiente de trabalho procuras? 
 VALORES: Que valores são importantes para ti na tua carreira ideal? 

Quando os jovens tiverem terminado, todo o grupo deve comparar a informação apresentada por cada 
participante. 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. 
No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

Resultados de aprendizagem: 

Conhecimento: Os participantes compreendem a importância de dar aos jovens que saem o sistema 
o maior número possível de oportunidades de educação e formação. 
Competências: Os participantes são capazes de desempenhar o seu papel com a garantia de que as 
necessidades de educação e formação dos jovens que saem o sistema são atendidas. 
Valores: Os participantes trabalham em modos que refletem que os jovens que saem do Sistema são 
um grupo diversificado e que, com ajuda adequada às suas necessidades, podem alcançar tanto como 
os demais jovens. 
 

 

Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões intimamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e descrições, 
em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando ouvem 
descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   
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O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve ser 
capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível de 
literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 

 Acolha todas as participações dos jovens. Envolva-os ativamente nas sessões com as suas experiências ou 
feedback.   

 
 
Para saber mais sobre os Sistema Educativos dos diferentes países da Europa: 
- https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structure-european-education-systems-

201920-schematic-diagrams_en (consultada a 18/05/2020) 
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Ficha 1 – Questionário sobre orientação vocacional 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a “Orientação Educacional”. Individualmente, procura 
responder a cada uma das questões e afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta 
avaliação de Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que 
precisas de reforçar. 

Nº Pergunta Resposta 

1 Quais são as disciplinas a que tens melhores 
resultados ou de que mais gostas? Porque 
achas que isto acontece? 

 

 

2 De que disciplinas gostas menos? Porque 
achas que isto acontece? 

 

 

3 O que planeaste, ou planeias, ou o que achas 
irás fazer profissionalmente nos próximos 2 
anos? 

 

 

4 O que planeaste, ou planeias, ou o que achas 
irás fazer profissionalmente nos próximos 5 
anos? 

 

 

5 O que planeaste, ou planeias, ou o que achas 
irás fazer profissionalmente nos próximos 10 
anos? 

 

 

6 Que carreiras planeaste seguir?  

 

7 Tencionas frequentar o ensino superior 
depois de acabares a escolaridade 
obrigatória? 

SIM/NÃO 

8 Alguém te propôs seguires algum curso 
superior depois de acabares a escolaridade 
obrigatória? Em que área? 

 

 

9 Que emprego, ou profissão, ou ocupação 
achas que vais ter? 

 

 

10 Quais são as tuas atividades preferidas que 
achas podes transferir (ou seja, fazer de 
forma semelhante) na tua carreira futura? 
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6.4 Equilibrar Educação e a Vida Pessoal 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim a 
participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os formadores 
deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou explicações devem ser 
dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e certificar-se 
que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas experiências e 
exemplos práticos.  

 Ponto chave 4: Criar um ambiente amigável e positivo é importante; deve ser criado um espírito de equipa 
de forma que os jovens queiram participar e colaborar em atividades em trabalhos de grupo. 

 Ponto chave 5:  O(A) formador(a) deverá explicar os principais conceitos dando explicações simples e 
verificando regulamente o nível de compreensão dos materiais (pedindo aos participantes que deem exemplos da 
sua própria experiência para os conceitos recém-introduzidos) e guiando-os se for detetado algum mal-entendido. 
 

 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 
A implementação do programa é especificada no currículo do formador tomando em consideração as 
necessidades específicas dos participantes. 
 
Recomendação metodológica  
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A característica chave do programe é o envolvimento ativo dos participantes na sua implementação, 
garantindo a mais elevada eficácia para o projeto, a valorização e sustentabilidade dos seus 
resultados e o impacto antecipado. Cada formando, juntamente com o(a) formador(a), trabalhando 
em grupos, considerará e avaliará os benefícios de frequentar o programa. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

- Introdução  
- Gerir o teu tempo 
- Tentar ter um alto desempenho, não ser perfecionista 
- Exercício: Questões que todos os jovens devem saber responder 

 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação.  
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens… 
 

 saber como ter um alto desempenho, sem ser perfecionista 
 conhecer a importância do tempo de lazer 
 compreender como gerir o tempo 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 De que tipo de apoios vais necessitar a atingir os teus objetivos?  
 

 O que podes tu, a escola e outras entidades fazer para atingires os teus objetivos? 
 

 Quais são os teus maiores receios relativamente ao teu futuro?  
 

Quais são os teus maiores sonhos relativamente ao teu futuro?  
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O que é mais importante na vida, para ti? 

Preferes passar o teu tempo livre sozinho ou com outras pessoas?  
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 
 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 

Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo nos tópicos: “Ensino 
Superior: o que é?” e “Como escolher e decidir o que estudar” e descreva a informação incluída. 

 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Questões que todos os jovens devem saber responder 

- Qual é a tua filosofia de vida? 
- O que significa estudar? 
- Como respondes a expectativas? 
- O que é mais importante na vida, para ti? 
- O que significa para ti êxito na escola? 
- Qual é a coisa mais criativa que já fizeste na vida? 
- O que queres aprender? 
- Qual é o momento da tua vida de que mais te orgulhas? 
- O que é um momento de descanso para ti? Descreve-o. 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
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Descreve, em 20 linhas (máximo), uma situação em que tiveste de escolher entre a escola e a vida pessoal. 
Como reagiste? O que escolheste? 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo 
 
Trata-se de uma avaliação interna, realizada pelos formadores e participantes nos programas. Serão 
avaliados os níveis de conhecimento definidos pelos programas. O teste e a avaliação de 
conhecimentos terão lugar regularmente ao longo do programa, não só por escrito, mas também 
oralmente (exercícios, tarefas) e através da observação de indivíduos a realizar as tarefas. Os 
formadores realizarão exames e avaliações. Conforme o programa, não haverá exame final. 
 
Escreve/apresenta oralmente um relatório breve com base na tua reunião com o estudante. 
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. 
No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

 Que barreiras sociais/interpessoais consegues controlar, ou pelas quais consegues assumir 
responsabilidade (por exemplo: atitude, comportamento, higiene, vestuário, etc.)?  
 
Que necessidades sociais/interpessoais tens que não estejam a ser satisfeitas neste momento?  
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Quem incluis no teu círculo de amigos?  
 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve 
ser capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível de 
literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 Acolha todas as participações dos jovens. Envolva-os ativamente nas sessãos com as suas experiências 
ou feedback.   

 
 



Plano da Sessão: 7.1 
 

245 
 

7.1 Escolher uma Profissão 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta Unidade, da série Emprego, intitulada “Escolher uma carreira” visa proporcionar uma compreensão 
básica da importância de escolher a carreira profissional certa, uma que se adeque aos seus interesses, desejos 
e capacidades. Todos os elementos que compõem a escolha de uma profissão serão apresentados com uma 
explicação do conceito e significado, bem como relacionados com as oportunidades de emprego 
posteriormente.  
 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim a 
participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
server de referência para os formadores, de modo a compreender em que aspetos se deverão focar mais 
na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  
 

Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar este elemento de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo das Unidades anteriores, os formadores deverão relacionar os jovens com 
algumas das questões e temas referidos, concentrando-se naqueles que irão ser discutidos na Unidade 
presente (Escolher uma Profissão). O(A) formador(a) referirá temáticas como o que é uma carreira; 
porque a carreira é importante; o meu papel na escolha de uma carreira; escolha de carreira e emprego; 
escolha de carreira e estilo de vida, de forma a ativar e envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas,  

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de escolher uma carreira, ou uma profissão, dando três a cinco minutos para 
que todos respondam às perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas 
certas/erradas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não 
são, para se concentrar mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da unidade sobre a escolha de carreira com a explicação 
do significado de “como posso escolher a minha carreira” como uma combinação de estudos, interesses 
e aspirações e capacidades pessoais, e oportunidades de emprego. A apresentação PowerPoint 
encontra-se dividida nas seguintes secções: 

 O que é uma carreira 
 Eu posso escolher a minha carreira 
 A importância da carreira na minha vida 
 Carreira, educação e emprego  
 Carreira e desenvolvimento pessoal  

 
Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com a educação para a saúde, que podem não estar 
incluídas na apresentação, os formadores deverão providenciar uma explicação com base no seu 
conhecimento e informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem distrair a atenção dos temas 
principais e impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os formadores poderão 
aconselhar os jovens a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de interesse.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

… para os jovens … 
 

 Compreender o conceito de escolha de carreira 
 Perceber a importância da escolha de carreira nas suas vidas 
 Compreender a relação entre carreira, educação, emprego e desenvolvimento pessoal  
 Saber onde obter orientação profissional em caso de necessidade 
 Aprender a conhecer as suas competências, interesses e aspirações antes de escolherem uma 

carreira.  
 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

  O que é uma carreira?    
 

Já ouviste falar de escolher a carreira? Porque é importante? 
          

 Como se pode escolher uma carreira?  
 

Qual é a relação entre carreira, profissão e emprego?  
 

  O que sabes sobre orientação profissional? Onde se pode obter isto? 
 

Já ouviste falar de desenvolvimento pessoal? Podes explicar a importância da escolha de carreira no 
desenvolvimento pessoal?  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 
 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra/Discussão 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em informação sobre escolha 
de carreira e descreva a informação incluída. A apresentação também inclui várias imagens que ilustram 
tópicos de escolhas de carreira como educação, emprego, desenvolvimento pessoal, orientação, competências 
individuais, aspirações e capacidades. Ligue a explicação das imagens à informação incluída.  
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
O(A) formador(a) convida os jovens a discutir escolhas de carreira. Conhecem alguma pessoa que tenha uma 
carreira de sucesso; o que é uma carreira de sucesso; quem os pode ajudar a escolher uma carreira; porque a 
carreira é importante; o que têm a educação, ou a formação, e emprego a ver com carreira; como pode uma 
má escolha de carreira afetar a sua vida. São bem-vindos exemplos de todos os participantes na formação.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares (Role-Play) 
 
Os jovens são divididos em pares e farão um role-play: um no papel de estudante que necessita de orientação 
na escolha de carreira e o outro no papel do conselheiro de orientação profissional, para se envolverem 
ativamente na unidade e identificarem as competências, capacidades e interesses que precisam de ter para 
fazer uma escolha de carreira acertada.  
  
 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
O(A) formador(a) apresenta aos jovens o seguinte estudo de caso: Quando a Amanda escolheu a sua carreira 
tinha 18 anos e decidiu estudar Direito na universidade porque sempre quisera ser juíza. Não pediu a opinião 
de ninguém, tomou a decisão sozinha. Os pais não concordaram com a sua escolha, mas, apesar disso, 
aceitaram a sua decisão. A Amanda conclui a sua licenciatura e mestrado e agora, passados 6 anos ainda não 
arranjou emprego relacionado com a sua carreira. Trabalha como vendedora numa loja de pronto-a-vestir e 
todos os dias se arrepende da escolha de carreira que fez, pelo tempo, dinheiro e esforço que investiu para 
estudar Direito. Além disso, sente-se uma falhada e tem baixa autoestima. Se pudesse voltar atrás no tempo, 
teria escolhido uma carreira com mais cuidado.  
 
O que poderia a Amanda ter feito diferente para fazer uma escolha de carreira inteligente? Qual foi o problema 
entre a sua escolha de carreira e o mercado de trabalho? Porque está a trabalhar como vendedora e não na sua 
profissão? Se estivesses no lugar da Amanda, o que terias feito antes de escolher a carreira e depois?   
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Trabalho de casa 
 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e tragam para a sessão seguinte este trabalho de casa: “Se 
tivesse de escolher uma carreira neste momento, faria isto e aquilo porque…” Os jovens devem explicar o que 
fariam detalhadamente e explicar as suas ações.  
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo  
Para avaliar se os jovens adquiriram o conhecimento apresentado durante a sessão sobre escolha de 
carreira, pedir-se-á aos jovens que façam o seguinte exercício: “ O que aprendi sobre a escolha de carreira”, 
que será discutido em grupos de modo a avaliar se compreenderam o conceito básico de escolha de carreira; 
a importância da carreira; a relação entre carreira e emprego e desenvolvimento pessoal.  
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

 Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendências a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 

Dado que o tema da escolha de carreira é importante para os jovens, deve ser tratado com cuidado para 
que os jovens compreendam que escolher uma carreira influencia emprego, qualidade de vida e 
desenvolvimento pessoal. 

 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 

 Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 

 Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação de outras fontes. 

 
 

  



Plano da Sessão: 7.1 
 

251 
 

Ficha 1: Autoavaliação sobre Escolhas de Carreira 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as competências nas quais és excelente e registar aquelas que 
precisas de desenvolver, em relação a escolhas de carreira. Individualmente, procura responder a cada uma das 
questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação para uma escolha 
autónoma de carreira, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que precisas de reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Escolher uma carreira é fácil e não necessita muita reflexão     

Não há necessidade de escolher uma carreira, faz o que te aparecer    

A carreira é importante e tenho de a escolher com cuidado    

Posso fazer uma escolha de carreira inteligente tendo orientação 
profissional  

   

A minha escolha de carreira é determinada pelos meus interesses, 
aspirações e capacidades  

   

O mercado de trabalho não deve ser considerado quando se escolhe uma 
carreira 

   

A carreira está relacionada com os estudos e/ou educação    

O emprego não tem nada a ver com carreira    

Se arranjar um emprego, não me importo se não for adequado aos meus 
estudos 

   

A carreira é algo que não posso escolher    

Não sei escolher uma carreira    

A escolha de carreira não está relacionada com o emprego    

Com ou sem carreira, ganharei a minha vida    

O desenvolvimento pessoal não tem nada a ver com escolha de carreira    

Sei o que fazer se tiver de escolher a minha carreira    
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7.2 Candidatar-se a um emprego 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados, bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

A Unidade 2 sobre o Emprego, intitulada “Candidatar-se a um emprego” visa apresentar e informar os jovens 
sobre o processo de candidatura a um emprego, começando pela elaboração do CV, cartas de recomendação, 
descrição de funções,  entrevista de emprego,  e feedback da candidatura.   

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: A informação recolhida na autoavaliação realizada no início da Unidade deverá 
server de referência aos formadores, de modo a compreenderem quais os aspetos em que se deverão 
focar mais na apresentação do tema por forma a adaptar a informação às necessidades dos jovens.  

 Ponto chave 3: Os formadores deverão envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  
 

Ponto chave 4: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

Ponto chave 5: Comunicação, diversão e um ambiente positivo são fatores chave para o êxito da 
sessão. Os formadores deverão considerar este elemento de modo a realizar o propósito e objetivos da 
sessão.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos: 
 

1. Depois de rever o conteúdo da Unidade anterior (Introdução), os formadores deverão relacionar os 
jovens com algumas das questões e temas aí referidos, concentrando-se naqueles que irão ser 
discutidos na presente Unidade (Candidatar-se a um emprego). O(A) formador(a) referirá questões 
como procurar emprego, ler descrições de funções; elaborar o CV, pedir cartas de referência, 
candidatar-se a um emprego, marcar entrevistas, gerir o feedback das candidaturas de modo a ativar e 
envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas.  

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de perguntas sobre o conhecimento da 
natureza e da importância de se candidatar a um emprego, dando três a cinco minutos para que todos 
respondam às perguntas e a discussão em grupo possa ter início, debatendo as respostas certas ou 
erradas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos jovens e quais não são, para 
se concentrar mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação da unidade sobre “Candidatar-se a um emprego” com a 
explicação do significado do processo de candidatura a um emprego. A apresentação PowerPoint 
encontra-se dividida nas seguintes secções: 

 O processo de candidatura a um emprego 
 Preparar-se para procurar um emprego 
 Preparar os documentos da candidatura a um emprego (CV, carta de motivação, carta 
de recomendação) 
 Candidatar-se a um emprego, como, onde e quando 
 Candidatei-me. O que se segue? 
 Preparar a entrevista de emprego 
 Gerir o “Sim” ou “Não” do feedback da candidatura a um emprego.  

 

Se os jovens levantarem outras questões relacionadas com o tópico desta sessão “Candidatar-se a um 
Emprego” que podem não estar incluídas na apresentação, os formadores deverão providenciar uma 
explicação com base no seu conhecimento e em informação relevantes. Evite focar-se em questões que podem 
distrair a atenção dos temas principais e impedir que os outros jovens obtenham a informação necessária. Os 
formadores poderão aconselhar os jovens a ler manuais e também a procurar mais informação, em caso de 
interesse.  
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

…para os jovens … 
 

 Compreender o processo de candidatura a emprego e o que precisam de fazer em cada fase  
 Perceber a importância de preparar devidamente os documentos da candidatura (CV, carta de 

acompanhamento, etc.) 
 Saber como se candidatar, onde e quando 
 Saber que a candidatura a um emprego não é um processo fácil e ser incentivado a não desistir 

enquanto não obtiver um resultado positivo  
 Compreender a importância de se preparar para a entrevista de emprego.  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

  O que significa candidatar-se a um emprego?    
 

Onde se podem encontrar ofertas de emprego?  Como podes candidatar-te? 
          

 Como sabes se um emprego é certo para ti? O que é a descrição de funções?  
  

O que é CV, carta de motivação e carta de recomendação? Saber escrever o teu CV e a carta de 
motivação? E uma carta de recomendação, quem pode escrevê-la? 
 

 Quando receberás uma resposta à candidatura que fizeste a um emprego?  
 

 Foste chamado(a) para uma entrevista. O que achas te irão perguntar e como pensas responder? 
 

E se eles te disserem “Não”? O que significa isto?  
 

 Quantas candidaturas tens de fazer para conseguir um emprego?  
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Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra/Discussão 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint sobre o processo de candidatura a 
emprego e descreva a informação incluída. Esta também inclui várias imagens que ilustram tópicos 
relacionados com candidatura a emprego como ofertas de emprego, descrição de funções, CV, carta de 
motivação, cartas de recomendação, entrevistas. Ligue a explicação das imagens à informação incluída.  
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
Forneça aos jovens papel adesivo, jornais, folhetos, tesouras, cola em stick, marcadores, canetas e lápis, etc. 
Peça-lhes que descubram ofertas de emprego em jornais, os recortem e criem uma colagem com esses 
anúncios de emprego. Depois de recortarem todos os anúncios de emprego, têm de os colar no papel adesivo 
no flipchart e criar um mosaico de anúncios de emprego. Discuta as inúmeras oportunidades de emprego, 
respetivas descrições, requisitos da candidatura e porque é importante conhecer os requisitos e a descrição 
das funções antes de se candidatarem a esse lugar.   
 
Deverão emergir duas mensagens chave:     1.  Há imensos anúncios de emprego para os que procuram 
                                                                                    emprego, é preciso ser seletivo 

                                                                    2.  Antes de apresentarem a candidatura é preciso saber a que nos  
candidatamos (lendo os requisitos, descrição de funções, saber  
mais sobre a empresa, etc.) 

 

 Tipo de Atividade: Estudo de caso 
 
O(A) formador(a) apresenta aos jovens o seguinte estudo de caso: a Ana andava à procura de emprego e estava 
sempre a pôr anúncios pelo bairro, procurando qualquer posição, qualquer que fosse, para ganhar algum 
dinheiro e fazer a sua vida. No anúncio, colocou os seus dados, número de telefone, morada e habilitações 
literárias. Ficou à espera um dia e outro e outro, mas ninguém lhe telefonou. Depois, a Ana decidiu ir a cada 
empresa na sua terra, perguntando se precisavam de uma colaboradora. A resposta foi negativa. A Ana estava 
cansada, desiludida e desanimada. Não sabia o que mais podia fazer para arranjar emprego.  
  
Ajuda a Ana: O que achas que a Ana pode fazer de forma diferente para arranjar emprego?  
Os passos que deu para procurar emprego foram adequados e eficazes? 
Onde deve ir para se registar como desempregada?  Se fosses a Ana, o que farias para procurar emprego?  
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
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O(A) formador(a) pedirá aos participantes que escrevam uma carta motivacional para apresentar numa 
candidatura a emprego. As instruções para a carta motivacional ou carta de interesse encontram-se na Ficha 
2: “Dicas para Escrever uma Carta de Motivação”.   

 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
Elaborar o seu próprio CV. O(A) formador(a) pedirá aos jovens que elaborem o seu próprio CV de modo a 
desenvolver esta competência específica. As instruções para escrever um CV encontram-se na Ficha 3: “Dicas 
para Escrever o CV” e o(a) formador(a) conduzirá os jovens através dos passos para prepararem o seu 
próprio CV.  
 

 Conhecer os passos do processo de candidatura a um emprego - Guia.  
 
O(A) formador(a) explicará aos jovens todo o processo de candidatura a um emprego, começando com o 
registo no centro de emprego como desempregado(a), procurar novas oportunidades no centro de emprego   
usando recursos online para descobrir anúncios de emprego, como seja: https://www.iefp.pt/; escrever o 
CV, cartas de motivação; arranjar cartas de recomendação e gerir a comunicação com possíveis 
empregadores.  
 
  

 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 4 (Atividade de colocar os passos na ordem correta) a fim de 
avaliar se os jovens adquiriram o conhecimento apresentado na sessão, e sabem como aplicá-lo quando 
necessário. Pedir-se-á aos jovens que listemos passos quando se candidatam a um emprego.  A lista correta 
será revelada pelo(a) formador(a) no final da sessão. 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas. Não há necessidade de se concentrar em descrições 
pormenorizadas em vez de cumprir os objetivos dos jovens de uma forma flexível.  Os jovens têm 
tendências a perder interesse quando ouvem descrições e exceções pormenorizadas.  

 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se na 
informação em falta.  

 

 Acolha todas as participações dos jovens, envolvendo-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências, perguntas ou opiniões.   

 

 Se os jovens se mostrarem interessados em obter mais conhecimento relacionado com o tema, pode 
também aconselhá-los a procurar mais informação de outras fontes.  
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Ficha 1: Autoavaliação sobre “Candidatar-se a um emprego” 

 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação à apresentação de uma candidatura a um emprego. 
Individualmente, procura responder a cada uma das questões/afirmações o mais honestamente possível. Depois 
de completares esta avaliação de candidatura independente a emprego, revê-a com a tua equipa e identifica as 
competências que gostarias de reforçar. 

 

Afirmações Sim Não Não sei 

Se precisar de emprego, sei onde o arranjar    

Não sei onde me dirigir, para me registar como desempregado(a)    

Não é preciso procurar emprego, se tivermos amigos suficientes para nos 
ajudarem a arranjar emprego 

   

Há centros de emprego disponíveis para desempregados    

Quando vejo um anúncio de emprego, sei identificar os requisitos de 
candidatura 

   

Posso candidatar-me a um emprego, mesmo que não cumpra os 
requisitos 

   

Sei onde obter uma carta de recomendação se precisar de uma    

Se marcarem uma entrevista, posso ir a uma hora diferente da que foi 
agendada 

   

A candidatura a um emprego apenas pode ser apresentada por e-mail e a 
qualquer altura que eu quiser  

   

Serei notificado(a), mesmo que não seja selecionado(a) para entrevista    

Se receber muitas recusas, nunca irei arranjar emprego    

Não me interessa se a empresa não é legal, desde que me contratem    

Ninguém me pode ajudar a arranjar anúncios de emprego diferentes    

Não é importante ler as descrições das funções antes de me candidatar a 
um emprego 

   

Sei como escrever um CV e uma carta de motivação    
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Ficha 2: Escrever uma carta motivacional quando nos candidatamos a um emprego. 

Os pontos mais importantes a incluir na tua Carta de Motivação são: 

O teu nome e informação de contacto 

O nome e endereço da empresa a que te estás a candidatar 

Data do envio da candidatura 

Exmo(a). Senhor(a), (mais título e nome, se forem conhecidos) 

Conteúdo (esta parte será apresentada em maior detalhe) 

Melhores cumprimentos, (ou semelhante) 

Assinatura 
 

Como Estruturar o Conteúdo da tua Carta de Motivação 
 
Há duas formas de estruturar o conteúdo da tua Carta de Motivação 

1. Em 3 parágrafos: Uma Introdução, o Corpo e uma Conclusão. 
2. Em 3 a 7 parágrafos mais pequenos que sejam concisos e exprimem informação relevante para o 

posto a que te estás a candidatar. Procura usar entre 1 e 3 frases por parágrafo neste formato. 

 
Seja qual for a estrutura que escolheres, tenta centrar o teu conteúdo nas seguintes ideias, as quais aumentarão 
as probabilidades de a tua Carta de Motivação ser lida e conseguires a tão aguardada entrevista: 
Passo 1: Identifica o problema 

Em primeiro lugar, é importante compreender que a empresa procura alguém para resolver um 
problema ou aumentar a equipa. Lê todas as notícias mais recentes sobre a empresa e descobre o 
máximo que puderes sobre as razões porque têm esta vaga específica. Demonstra na primeira parte que 
tens consciência do problema/desafio que estão a enfrentar para atraíres a atenção do empregador.  

Passo 2: Oferece a solução 
Tens de lhes oferecer a solução, a qual tem de ser: TU. Reflete sobre todas as competências, êxitos, 
habilitações que fazem de ti o candidato perfeito para resolver o desafio da empresa. Foca-te nos 
fantásticos benefícios que a empresa terá se te contratar. 

Passo 3: Encerra com confiança  
Tal como a abertura, a parte final da tua Carta de Motivação é crítica e tem de comunicar confiança, 
proficiência e um elevado nível de interesse pela empresa. Um excelente exemplo seria: “Gostaria muito 
de saber mais sobre o departamento/empresa X e como posso contribuir para o seu sucesso.” 

 
Concentrando-te nestes pontos na tua Carta de Motivação, já lhes terás demonstrado como és dedicado e 
trabalhador, sem o referires explicitamente.   
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 Ficha 3: “Elaborar o meu próprio CV”  

Escreve o teu próprio CV seguindo as dicas abaixo.  

Dicas para elaborares o teu CV. 
 

  Escreve sempre o teu CV em computador. Não envies um CV manuscrito, já que parece pouco 
profissional. 

 Torna a informação fácil de ler inserindo um espaço entre cada secção (Geralmente, há 4-5 secções: dados 
pessoais; experiência profissional; habilitação académica; cursos de formação; competências pessoais; 
outras competências)  

 Sê breve – 1 ou 2 páginas. Podes omitir elementos que tenham menos importância. 
 Usa marcas para tornar a informação mais fácil de ler. 
 Se puderes, tenta arranjar uma forma de demonstrares as competências que aprendeste e não apenas o 

que fizeste (e.g. Servir a mesas ensina-te competências de comunicação, como lidar com membros do 
público, estabelecer prioridades, e como trabalhar sob pressão). 

 Pede a alguém que leia o teu CV antes de o enviares. Verifica erros de ortografia e de gramática, e certifica-
te que é fácil seguir o raciocínio. Muitos empregadores simplesmente ignoram CVs que tenham erros de 
ortografia. 

 No final do teu CV deves indicar que estão disponíveis referências caso sejam pedidas. Não é obrigatório 
incluir no CV dados de contacto de referências. 

 Usa websites como https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose para te apoiar na 
elaboração do CV. 

 O teu CV deve ser semelhante ao exemplo abaixo:  
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 Ficha 4: “Coloca os passos da candidatura a um emprego que se encontram na caixa abaixo pela 
ordem correta, começando pelo primeiro passo, depois o segundo e assim sucessivamente”  

A ordem correta:  

1____________________________   

2____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________                                                Passos da Apresentação de Candidatura a Emprego  

5_____________________________ 

6_____________________________ 

7_____________________________ 

8_____________________________ 

9_____________________________ 

10___________________________ 

11___________________________  

Preparar-se para a entrevista; Recolher informação sobre os 
procedimentos de apresentação de candidatura a emprego; 
Elaborar o CV; Registar-se no Centro de Emprego; Escrever 
Cartas de Motivação; Ler as Descrições de Funções; Procurar 
e candidatar-se online; Entregar candidaturas; Aguardar por 
respostas; Pedir cartas de recomendação; Ir à Entrevista;  
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7.3 Manter um Emprego 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
A unidade intitulada “Manter um Emprego” pretende introduzir e apresentar aos jovens questões 
relacionadas com o início do trabalho num novo emprego (ou no primeiro emprego das suas vidas) com 
ênfase em informação, competências, adaptação e obrigações subsequentes, as quais prepararão os 
jovens para iniciar as suas funções.  Os principais elementos a ser explicados estão relacionados com o 
ambiente de trabalho, horário de trabalho, funções e deveres profissionais, relações com outros 
colaboradores da empresa, obrigações para com o estado, pagamento de impostos, segurança social e 
seguros, e cultura organizacional. 
 

  Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando assim 
a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades e atingir os 
objetivos da sessão.  

 Ponto chave 2: Há uma diversidade de competências que devem ser adquiridas pelo(a) formado(a), 
incluindo um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitirão aos jovens participar 
ativamente nas atividades a fim atingir os objetivos da unidade. 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deve obter feedback de todos os participantes promovendo a 
participação ativa de todos os que tomam parte na apresentação. 

 Ponto chave 4: É útil que o(a) formador(a) preste particular atenção ao modo de abordar os 
participantes, a fim de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema por forma a adaptá-lo às suas 
necessidades e expectativas. 

 Ponto chave 5: O(A) formador(a) deverá evitar apresentações extensas da informação fornecida. Os 
participantes podem ser orientados para páginas online relevantes para aqueles que manifestem interesse 
em recolher mais informação autonomamente. 

 Ponto chave 6: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito de 
equipa para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será conduzida de acordo com os seguintes passos: 
 
1. No início, o(a) formador(a) ligará à introdução os elementos relacionados com o assumir um novo 

emprego, concentrando-se nos que serão discutidos na unidade. O(A) formador(a) referirá questões como 
sejam o local do emprego, horário de trabalho, pagamentos, funções e deveres laborais, comunicação com 
o pessoal, aprender o processo, adaptação ao novo ambiente, ter um bom desempenho no local de trabalho.  

 
2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam o 

conteúdo da Unidade. 
 
3. (A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 

conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas. 
 
4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de afirmações sobre a importância da 

preparação dos jovens para assumirem um novo emprego. O(A) formador(a) deverá dar aos jovens cinco 
a sete minutos para que todos respondam às questões a fim de garantir que será permitido tempo 
suficiente para discutir as respostas corretas / incorretas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos 
são conhecidos dos alunos e quais não são, para se concentrar mais nestes últimos.   

 
5. O(A) formador(a) começará a apresentação fazendo uma introdução relacionada com a preparação inicial 

para o novo emprego, as necessárias adaptações que devem ser feitas, como sejam o aprender as novas 
funções e adquirir novas competências, bem como estar bem informado sobre direitos e 
responsabilidades. A apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções:  

 
o Aceitar e começar no novo emprego 
o Tornar mais fáceis os primeiros dias de trabalho  
o Tratar da aparência, comunicação, correção  
o Ter um ordenado; pagar impostos, segurança social e seguros 
o Crescer passo a passo 

 
Pode acontecer que os jovens solicitem informação não incluída na apresentação (como, por exemplo, mais 
informação sobre as técnicas de mediação); o(a) formador(a) deverá estar preparado(a) a apresentar 
sucintamente a informação relevante solicitada. Neste ponto, deve ser evitada uma apresentação 
pormenorizas, a não ser que os jovens o solicitem.   
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 

Os objetivos e metas desta Unidade são: 
 

 …  para os jovens … 
 

 Compreender a importância de estar preparado para começar um novo emprego  
 Aprender como se adaptar a um novo ambiente de trabalho (aparência, horário, regras comuns) 
 Perceber as responsabilidades que acompanham o trabalho 
 Saber que a integridade é importante e os fará crescer profissionalmente  
 Compreender que têm de pagar impostos, segurança social e seguros.  

 
 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

  O que significa para ti adaptares-te a um novo ambiente? 

 Quais são os benefícios de assumir um novo emprego? 

 Como podes aprender as funções profissionais nas primeiras semanas? 

O que podes fazer para abrir uma conta bancária onde receberás o teu ordenado? 

 Qual seria a roupa mais adequada para usar no teu novo emprego? 

 Como pagarás os teus impostos e a segurança social?  
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint sobre o tema de assumir um novo 
emprego. Começar um novo emprego pode ser uma experiência maravilhosa. Certo, todos estamos nervosos com a 
perspetiva de entrar num novo ambiente e conhecer e lidar com pessoas novas. Mas isso é que é tão entusiasmante: tudo 
é novo! É normal estar nervosa e pode levar alguns dias ou semanas a habituarmo-nos ao emprego e aos colegas. Os outros 
colaboradores geralmente já se conhecem e têm um nível de conforto uns com os outros, mas lembra-te que toda a gente 
foi nova na empresa em algum momento e passou pela mesma sensação de timidez e embaraço na primeira semana.  
Discuta com os participantes o seu ponto de vista sobre começar um emprego, quais são as suas ideias, 
sentimentos, medos?  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Os jovens trabalharão a pares, discutindo as suas novas experiências, trocando dicas sobre como tornar os 
primeiros dias mais fáceis. No final da discussão, o(a) formador(a) dará a todos os participantes as seguintes 
dicas:  

 Pesquisa a empresa/local de trabalho para compreender o que fazem e o que se espera de ti. 
 Planeia o que vais vestir na primeira semana de trabalho. 
 Lembra-te, deves usar a tua roupa mais tradicional para começar, até perceberes o que é adequado e o 

que não é. É melhor vestir mais formalmente quando se começa num novo emprego, do que ser 
demasiado informal. 

 Sê simpático(a), profissional e confiante, mesmo que não o sintas — isso virá com o tempo. 
 Apresenta-te a todos e não tenhas medo de fazer perguntas, uma vez que é a forma mais rápida de 

aprender. 
 Lembra-te que os empregadores têm determinadas expectativas: que te vistas com cuidado, sejas 

pontual, tenham uma atitude positiva e trabalhes com empenho. 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Como podes abrir uma conta bancária para receberes o teu ordenado e pedir um cartão de débito? 
Os jovens terão de contribuir com as suas ideias sobre este tópico; no final, o(a) formador(a) prepara um curto 
resumo dos passos que os jovens deverão dar para abrir uma conta bancária e terem um cartão de débito.  
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
   

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
O(A) formador(a) partilhará com os jovens o seguinte estudo de caso: o Ronald passou a entrevista e o diretor 
da organização disse-lhe que ia começar a trabalhar na semana seguinte. Nessa altura, o Ronald devia ter feito 
alguns exames médicos exigidos pela organização; abrir uma conta bancária; receber o registo criminal que 
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entregaria depois, quando começasse a trabalhar. O Ronald não sabia onde obter estes documentos, mas 
hesitou em perguntar ao diretor da ONG porque não queria causar má impressão. Quando começou a trabalhar, 
chegou à ONG pontualmente e quando lhe perguntaram pelos documentos mentiu e disse que precisava de 
mais tempo para os obter embora na verdade não soubesse onde os arranjar. Tendo dito uma mentira, sentiu-
se nervoso e o primeiro dia foi um desastre, não conseguia concentrar-se no trabalho e isso sem dúvida deixou 
uma má impressão. Para além disso, tinha problemas em fazer perguntas, o que o fazia sentir-se ainda mais 
nervoso.  
 

 Consegues perceber as razões que faziam o Ronald sentir-se assim? 
 Que impacto teve não fazer perguntas na situação do Ronald? 
 Podes ver outras opções que o Ronald podia ter seguido?  
 Em tua opinião, o que o teria ajudado?  
 Se estivesses na mesma situação, o que farias?  

 
 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima sessão: 
Se tiveres de preparar documentos necessários para o emprego, como: conta bancária; registo criminal; Cartão 
de débito, seguro de saúde, segurança social, impostos, onde irias requerer cada um deles e como?  
Os jovens devem apresentar as suas respostas individualmente, e explicar os procedimentos de obter cada um 
dos documentos referidos acima. 
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo 
 
Estás mesmo preparado(a) para assumir um emprego? 
Grupo A: Não preparado(a) – Tenho medos e inseguranças relativamente a ter um emprego 
Grupo B: Super preparado(a) – Sei o que tenho de fazer quando começar num novo emprego 
 
Os jovens são divididos em dois grupos: grupo A e grupo B, e terão de articular argumentos para apoiar a 
resposta correspondente ao seu grupo. No final da discussão de grupo, o(a) formador(a) resumirá os 
argumentos chave e escrevê-los-á no quadro.  

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
 

Árvore de Emoções 
 
Um desenho de uma árvore será designado por “árvore de emoções”; os jovens escreverão algo de novo que 
tenham aprendido durante as apresentações e as discussões. Um pormenor adicional: metade da árvore será 
verde e a outra metade cinzenta: os jovens que se sintam motivados e positivos colocarão um autocolante no 
lado verde da árvore, e aqueles que se sintam ansioso e sintam alguma confusão colocarão um autocolante no 
lado cinzento. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do 
tópico; é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o nível 
de informação que lhes é dada. 

 Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 

 

  



Plano da Sessão: 7.3 
 

269 
 

 Ficha 1: Autoavaliação sobre assumir um emprego 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a assumir um novo emprego. Procura responder a cada uma das 
questões ou afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação independente sobre 
assumir um emprego, revê-a com a tua equipa e identifica as competências que gostarias de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Não sei nada sobre este emprego, mas posso adaptar-me rapidamente    

Se precisar de abrir uma conta bancária, sei como fazê-lo    

Se o meu patrão não pagar impostos, isso não é um problema    

Ser pontual e responsável é um bom começo     

Custa-me fazer perguntas quando não sei alguma coisa    

Se eu fizer o meu trabalho, não me importa se os outros colaboradores 
precisam de ajuda; eu cumpro o meu papel  

   

Não é importante vestirmo-nos bem para o trabalho, somos só 
trabalhadores  

   

Não tem grande mal se chegar ao trabalho todos os dias 10 minutos 
atrasado 

   

Sei que impostos são deduzidos do meu ordenado    

Uma vez que eu sou o novato no emprego, são tolerados erros    

Tenho medos e inseguranças sobre assumir um novo emprego    
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7.4 Direito do Trabalho e Emprego 
 

Duração: 2 horas 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
Esta Unidade visa apresentar informação sobre o Direito do Trabalho e Emprego. Durante esta Unidade, será 
apresentado o Código do Trabalho, seguido de informação específica sobre os direitos laborais dos jovens que 
estão prestes a deixar o sistema. Os jovens terão oportunidade de aprender quais os comportamentos que são 
aceitáveis e quais são considerados violações, quais são os seus direitos garantidos pela lei que os seus 
empregadores devem respeitar. Finalmente, será fornecida informação prática e um link útil para o Código de 
Trabalho (https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx ) para que os jovens saibam onde podem 
encontrar informação sobre direito do trabalho e emprego.  
 

Ponto chave 1: Conhecimento existente deve ser relacionado com a informação facultada nesta Unidade, 
para que a aprendizagem dos jovens seja facilitada. 
 

 Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá evitar extensas apresentações teóricas e vocabulário que possa 
impedir os jovens de compreender os novos materiais. A informação deve ser apresentada claramente, sem termos 
difíceis. Certifique-se que a apresentação é factual e apresentada sem juízos de valor. 
 

 Ponto chave 3: As questões do sistema de promoção e proteção e de deixar o sistema devem ser abordadas 
quando se usar exemplos ou estudos de caso nesta Unidade.  
 

 Ponto chave 4: Durante as discussões, o(a) formador(a) deve dar aos jovens tempo para refletir sobre a 
informação e formar as suas próprias opiniões.  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

 
A Unidade seguirá e será desenvolvida nos seguintes passos:  
 

1. O(A) formador(a) começa a sessão focando-se e comentando o Trabalho de Casa que pediu aos jovens 
para fazer na sessão anterior (Manter um Emprego), podendo pedir aos jovens que apresentem as suas 
respostas e tentando relacioná-las com os conteúdos da presente Unidade. 

2. O(A) formador(a) continuará então com as “Questões Iniciais”, procurando ativar o interesse dos 
jovens para o Direito do Trabalho e Emprego que terão mais probabilidade de ser violados pelos seus 
empregadores.  

3. O(A) formador(a) dará aos jovens a Ficha 1 (Autoavaliação sobre o Direito do Trabalho e Emprego), 
podendo pedir-lhes que apresentem as suas respostas em três minutos com a maior honestidade 
possível, focando-se depois nas respostas que não estejam corretas e nas respostas em que os jovens 
registaram “Preciso de saber mais sobre isto”. Esta avaliação funcionará como orientação para o resto 
da sessão, de modo que o(a) formador(a) responda às necessidades de aprendizagem específicas e 
especificadas.  

4. O(A) formador(a) continuará com uma breve apresentação sobre alguns conceitos básicos relacionada 
com direitos laborais relacionando-os com informação de Unidades anteriores (escolha de carreira, 
candidatar-se a um emprego, manter um emprego). Mais especificamente, os seguintes conceitos terão 
de ser referidos e explicados em pormenor: 

 
 Código de Trabalho e emprego em Portugal (horas de trabalho semanais; remuneração; folgas; 
férias; tipo de trabalho e condições sanitárias; impostos; contrato; acordos; etc.) 
 

5. Depois de apresentar e explicar os termos acima referidos, o(a) formador(a) lançará a discussão sobre 
a diversidade de direitos laborais pedindo aos jovens que formem grupos de dois elementos e façam 
um brainstorming sobre os diferentes direitos laborais fundamentais (Ver Ficha 2/ Brainstorming). 
Após resumirem os elementos comuns aos vários pares, o(a) formador(a) focar-se-á em alguns dos 
direitos menos conhecidos, explicando-os brevemente, como sejam “Proteção especial para mulheres 
e crianças”. 
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 
 identificar direitos laborais 
 compreender o abuso de direitos liberais 
 entender que todos os direitos laborais são importantes para a vida e o crescimento dos seres humanos 
 entender a ligação entre direitos e responsabilidade pessoal 
 aplicar os conceitos de direitos laborais às suas próprias vidas 
 entender porque é importante ter direitos laborais específicos  
 

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que são “direitos laborais”? Em pares, ou pequenos grupos, peça aos jovens que apresentem 
respostas à pergunta. Cada grupo depois escreve as três palavras que sintetizam as suas ideias. 
Seguidamente, o(a) formador(a) faz uma lista destas palavras.  

 O que é o Código do Trabalho e como protege os empregados de abusos?  

Quais são os direitos laborais mais importantes? Porquê? 

O que farás, caso o teu patrão viole os teus direitos laborais?  

  Farias um trabalho sem assinar um contrato?  

   O teu patrão pede-te que faças horas extraordinárias três vezes por semana sem te pagar esse tempo 
extra. O que fazes?  

  Achas que o ordenado é um direito laboral ou uma recompense pelo trabalho realizado?  

 Onde podes saber mais sobre direitos laborais?  
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Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

     Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 
Será realizada pelo(a) formador(a) uma breve apresentação sobre alguns conceitos básicos relacionados 
com direitos laborais e direitos especiais de proteção de mulheres e crianças.  
 

     Tipo de Atividade: Trabalho em Pares (Role-Play) 
Divididos em pares, os jovens realizarão um role-play de situações entre um colaborador e um empregador 
que está a violar os direitos deste último, por exemplo, o direito a ter um intervalo para almoçar. Um par 
representa a situação e outro par apresenta a “situação ideal” que seria a solução para a violação de direitos 
laborais. Todos os jovens serão agrupados em dois pares para representarem ambas situações.  
 

     Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Faça um brainstorming sobre direitos laborais. EM grupos de dois, os jovens discutem e fazem uma lista de 
pelo menos dez direitos laborais fundamentais. Têm cinco minutos para realizar esta tarefa.  
 

     Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
 
Os formadores deverão arranjar uma história recente com cobertura nos meios de comunicação social, 
apresentando uma situação de violação de direitos laborais  (por exemplo, 
https://www.publico.pt/2018/11/24/sociedade/noticia/trabalhadores-instituicao-matosinhos-queixamse-
violacao-direitos-1852318 ou https://zap.aeiou.pt/amazon-violacao-direitos-trabalhadores-205756 ) Deverão 
pedir aos jovens que comentem a notícia. Algumas perguntas a colocar incluem “Houve violação de um 
direito laboral? Que direito, especificamente? Quem é responsável por esta violação? O que deve ser feito 
para a evitar? O que deve ser feito como remediação? etc.”  
 

      Tipo de Atividade: Escrita 
 
Como te sentirias? Os jovens imaginam que os seus direitos laborais foram retirados. O(A) formador(a) 
poderá focar-se num direito em particular ou usar um estudo de caso como estímulo para pôr os jovens a 
refletir sobre como se sentiriam. 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

     Atividades Extra 
 
O(A) formador(a) selecionará 3-4 partes (dependendo da dimensão do grupo) do Código de Trabalho (por 
exemplo a Parte VIII “Segurança e Proteção na Saúde” para que os participantes possam ler em grupos de 
dois, e identificar os direitos básicos garantidos por lei. Após identificarem os direitos, devem escrevê-los no 
quadro.  

     Trabalho de Casa 
 
Os jovens pesquisam abusos de direitos laborais que os jovens sofram em Portugal. Podem usar websites de 
ONGs como a Amnistia Internacional e Unicef, ou sítios de órgãos de comunicação social. Identificam uma 
temática em particular, depois registam por escrito de que formas os direitos laborais foram violados e como 
as situações podem ser resolvidas. 
 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

     Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que reflitam sobre a sessão: o que aprenderam, do que gostaram, o que 
acharam difícil ou interessante, o que ouviram pela primeira vez. O(A) formador(a) deve incentivar todos os 
tipos de feedback, para ter uma clara ideia do que resultou e do que não resultou durante a sessão.  

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

     Discussão em grupo 
 
É importante que os jovens apliquem o novo conhecimento e as novas competências. O(A) formador(a) pode 
lançar uma discussão, colocando a seguinte pergunta: “Como podemos deixar claro tanto a empregadores 
como a colaboradores que os direitos laborais são importantes e devem ser respeitados?”. Os jovens serão 
incentivados a exprimir as suas opiniões sobre ações relevantes dirigidas a ambos grupos.  
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Os direitos laborais são um tema sensível, especialmente para pessoas que passaram pela experiência 
de violação e abuso dos seus direitos. Deve ser cuidadoso(a) a lidar com estas questões, em particular 
quando comentar os estudos de caso.  

Quando se ensina direitos laborais, é importante criar um ambiente de sessão seguro e positivo, que 
encoraje a participação e a colaboração. As atividades nestas sessões são significativas porque 
capacitam os jovens para fazer regras sobre como querem ser tratados tanto pelos professores como 
pelos seus pares. Ao ajudar a criar um ambiente em que os direitos são respeitados, os jovens são 
encorajados a tomar verdadeiramente parte na promoção do respeito pelos direitos dos outros na 
sala de sessão e além dela. 

Quando se introduz um novo tema, é importante relacioná-lo com conhecimento já existente e torná-
lo real. Ligue-o com a vida real.  

Certifique-se que dedica tempo suficiente a apresentar tudo com clareza e que integra momentos em 
que os jovens podem refletir sobre a informação e colocar questões.  
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 Ficha 1: Autoavaliação de competências sobre Direitos Laborais 

As questões seguintes vão ajudar-te a identificar as competências que já tens e a orientar-te para aquelas que 
precisas de desenvolver. Individualmente, procura responder a cada uma das questões o mais honestamente 
possível. Depois de completares a Ficha, revê-a com os teus colegas e o(a) formador(a) e identifica as 
competências que precisas de reforçar. 

 

Afirmações Verdadeira Falsa Não sei 
Trabalhar 50 horas por semana é permitido por lei.    
Tenho 16 anos de idade. Não sou obrigado(a) a trabalhar.    
Tenho 14 anos e trabalho na fábrica do meu pai. Isto constitui 
uma violação dos meus direitos. 

   

O meu patrão pode dar-me todas as ordens que quiser uma vez 
que eu que eu sou seu empregado. 

   

As pessoas têm o direito de trabalhar desde que queiram.    
Todas as pessoas têm direitos laborais iguais.    
 Não sei o que fazer se os meus direitos laborais forem violados.    
As questões de saúde não estão relacionadas com direitos 
laborais. 

   

Ter condições de trabalho limpas e seguras é um luxo, não um 
direito. 

   

Não há problema se fizeres horas extraordinárias sem ser 
pago(a). 
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  Ficha 2: Brainstorming sobre direitos laborais 

Em grupos de dois, discute e elabora uma lista de pelo menos dez direitos laborais fundamentais. Tens dois 
minutos para realizar esta tarefa.  

Lista de Direitos Laborais baseados no Código de Trabalho da Républica de Portugal 
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8.1 Vida Saudável: Alimentação e Higiene 
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade do “Estilo de Vida Saudável” visa introduzir e apresentar aos jovens temáticas relacionadas com 
alimentação saudável e higiene que um(a) jovem deve conhecer para ter um estilo de vida saudável. Os 
elementos conducentes a um estilo de vida saudável serão apresentados, com uma explicação sobre o processo 
que é preciso seguir para atingir esse objetivo, bem como a sua utilização e a sua importância para a vida dos 
jovens. 
 

 Ponto chave 1: A apresentação da Unidade deve ser feita de forma participativa, de forma a convidar os 
jovens a rever-se na informação fornecida e também serem capazes de a adaptar às suas vidas.  

 Ponto chave 2:  Há uma diversidade de competências que devem ser adquiridas pelo(a) formando(a), 
incluindo um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitirão aos jovens participar ativamente 
nas atividades a fim de atingir os objetivos da unidade. 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deve obter feedback de todos os participantes, promovendo a participação 
ativa de todos os que tomam parte na apresentação. 

 Ponto chave 4: É útil que o(a) formador(a) preste particular atenção ao modo de abordar os jovens, a fim 
de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema por forma a adaptá-lo às suas necessidades e expectativas. 

 Ponto chave 5: O(A) formador(a) deve evitar uma apresentação extensa de informação. Os participantes 
podem ser orientados para páginas online relevantes para aqueles que manifestem interesse em recolher mais 
informação autonomamente. 

 Ponto chave 6: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado o espírito de equipa 
para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será conduzida de acordo com os seguintes passos: 
 

1. No início, o(a) formador(a) ligará à introdução os elementos relacionados com alimentação saudável e 
higiene, concentrando-se naqueles que serão discutidos na unidade. O(A) formador(a) referirá 
questões como sejam alimentação saudável, benefícios de consumir alimentos saudáveis, formas de 
manter uma boa higiene, de forma a envolver os jovens na Unidade.  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade e também definam a suas expectativas sobre a mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações/ respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de afirmações sobre o conhecimento 
dos jovens relacionado com a importância de consumir alimentos saudáveis, vantagens de manter uma 
boa higiene, onde podemos encontrar alimentos saudáveis. O(A) formador(a) deverá dar aos jovens 
cinco a sete minutos para que todos respondam às questões a fim de garantir que será permitido tempo 
suficiente para discutir as respostas corretas ou incorretas. O(A) formador(a) terá de registar que 
tópicos são conhecidos dos jovens e quais não são, para se concentrar mais nestes últimos.  

5. O(A) formador(a) começará a apresentação sobre a importância dos alimentos para o corpo humano, 
focando-se nos seis nutrientes básicos, o número de calorias que deve ser consumido dependendo da 
idade, a diferença entre limpeza e higiene, elementos da higiene pessoal, comportamentos saudáveis 
para a higiene. A apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções:  

 
o Imagens para ilustrar alimentos saudáveis, o corpo humano, métodos de manutenção da 

higiene,  
o Importância e benefícios de alimentação saudável e boa higiene, 
o Como comer saudavelmente, como manter bons hábitos de higiene, 
o Efeitos do consumo de alimentos não saudáveis e de falta de higiene 
o Onde pedir ajuda quando sofremos alguns dos efeitos referidos 

 
Pode acontecer que os jovens solicitem informação não incluída na apresentação (como por exemplo 
agências responsáveis por garantir a qualidade dos alimentos); o(a) formador(a) deverá estar 
preparado(a) a apresentar sucintamente a informação relevante solicitada. Neste ponto, deve ser evitada 
uma apresentação pormenorizas, a não ser que os jovens o solicitem.   
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 

 Conhecer as diferenças entre alimentos saudáveis e não saudáveis, práticas de higiene saudáveis e não 
saudáveis. 

 Compreender o que constitui uma dieta adequada e os passos para adquirir hábitos de higiene 
saudáveis e sistemáticos. 

 Compreender os efeitos negativos de comida não saudável e os maus hábitos de alimentação.  
 Entender a necessidade de uma alimentação saudável e práticas de higiene saudáveis.  
 Tomar conhecimento dos elementos e atividades fundamentais e necessárias para uma higiene pessoal e 

hábitos alimentares saudáveis.  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O que significa ter uma higiene pessoal saudável? 
 

Podes listar alguns dos componentes de higiene pessoal? 
 

Descreve o que são práticas de higiene saudáveis e práticas de higiene não saudáveis? 
 

Podes partilhar alguns exemplos de vitaminas e minerais e explicar as suas fontes alimentares? 
 

Porque é que o nosso corpo precisa de água? 
 

 De que forma é que as calorias nos ajudam a mantermo-nos ativos? 
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Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em alimentação saudável, 
alimentos saudáveis e higiene saudável também. Ambos a serem debatidos. Dedique algum tempo a descrever 
a informação incluída em cada um. Encontre semelhanças e diferenças.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
Como podemos adotar hábitos de alimentação saudável e de higiene pessoal saudável se estivermos longe de 
casa? Os jovens terão de expor as suas ideias relacionadas com os tópicos, no final o(a) formador(a) apresenta 
um breve resumo do que os jovens foram afirmando. 
 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
 Os jovens preencherão a Ficha 3: Partes do corpo a serem mais cuidados na higiene pessoal 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
 
O(A) formador(a) apresentará aos jovens o seguinte estudo de caso: “A Anna tem vindo a engordar ao longo 
do último ano, tem 17 anos de idade e às vezes ajuda nas tarefas domésticas (aspirar, levar as compras para 
casa, etc.). Quando era mais nova costumava comer legumes e fruta, mas agora só come fast food e por vezes 
esquece-se de lavar as mãos antes de comer ou lava os dentes apenas uma vez por semana”. 

 Que comportamentos precisam de ser modificados? 
 O que pode a Anna fazer de modo a ter uma alimentação saudável e higiene saudável também? 

 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Os jovens terão de escrever 5 aspetos positivos que considerem fazem bem para ter um estilo de vida 
saudável.  
 

 



Plano da Sessão: 8.1 
 

282 
 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
Os jovens serão divididos em grupos e discutirão o tópico: Práticas de higiene saudáveis e não saudáveis, o que 
fazer para se manter saudável. 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima sessão: 
“Faz uma lista de alimentos que consumiste na semana anterior e refere se estiveram envolvidos nalguma 
situação crítica de higiene; os jovens devem ser o mais pormenorizados possível e incluir os seus comentários 
no final para indicar se acham que os seus hábitos de alimentação são saudáveis.  

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 8.1 (Atividade de Correspondência) para avaliar se os jovens 
adquiriram o conhecimento apresentado durante a sessão. Pede-se aos jovens que façam corresponder 
elementos e frequência de limpeza recomendada e depois as respostas certas serão fornecidas pelo(a) 
formador(a) em colaboração com os jovens que responderam corretamente. 
 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) perguntará aos jovens o que envolve uma situação crítica de higiene. Estes indicarão 
algumas dessas situações e o(a) formador(a) registará as ideias no quadro.  
As respostas corretas são: 
• Após usar a casa de banho (ou eliminar fezes humanas ou animais). 
• Após limpar o rabo de uma criança. 
• Antes de preparar ou manusear alimentos cozinhados ou prontos a comer. 
• Antes de comer ou alimentar crianças. 
• Antes e depois de estar em contacto com uma ferida infetada. 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
 

Árvore de emoções 
 
Um desenho de uma árvore será designado por “árvore de emoções”; os jovens escreverão algo de novo que 
tenham aprendido durante as apresentações e as discussões. Um pormenor adicional: metade da árvore será 
verde e a outra metade cinzenta: os jovens que se sintam motivados e positivos colocarão um autocolante no 
lado verde da árvore, e aqueles que se sintam ansioso e sintam alguma confusão colocarão um autocolante no 
lado cinzento. 
 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do tópico; 
é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o nível 
de informação que lhes é prestada. 

Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre Alimentação saudável e higiene  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a ter hábitos de alimentação saudáveis e práticas de higiene 
saudáveis também. Individualmente procura responder a cada uma das questões ou afirmações o mais 
honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-
a com a tua equipa e identifica aquelas que gostarias de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Batatas fritas é um alimento de pequeno almoço que nos dará a maior 
parte da energia para começar o dia. 

   

Não preciso de comer quaisquer legumes durante a semana.    

Não preciso de lavar as mãos antes de comer.    

A proteína pode ser encontrada em carne e ajuda-nos a ter músculos 
saudáveis. 

   

A boca é um bom ambiente para as bactérias se desenvolverem.    

É necessário lavar as mãos com bastante água depois de tocar em 
alimentos crus quando preparamos refeições. 

   

Não é aconselhável partilhar a toalha de rosto com outras pessoas.    

A higiene pessoal aplica-se a todas as partes do corpo, mas a higiene das 
mãos é provavelmente a mais importante para a saúde pública. 

   

Posso partir o pão com a faca com que cortei a carne sem a lavar.    

Posso comer um chocolate e não lavar os dentes.    

Óleos e gorduras contribuem para nos mantermos saudáveis.    

Uma criança que faça uma dieta adequada tem um sistema imunitário 
mais forte (do que uma criança malnutrida). 

   

Uma dieta saudável equilibrada ajuda a combater doenças.    

Fruta e legumes são uma fonte vital de vitaminas e minerais.    

Numa dieta saudável, deve-se comer gelado e chocolate todos os dias.    
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    Ficha 2: Atividade de Correspondência 

Faz corresponder os elementos da lista na coluna da esquerda com a frequência de limpeza recomendada. Usa o 
teu conhecimento. 

Elementos Frequência de limpeza recomendada 

Higiene ocular 
Diariamente, todas as manhãs e quando a face estiver 
suja 

Higiene capilar 
Duas vezes por semana; de preferência dia sim, dia 
não 

Higiene corporal Uma ou duas vezes por semana 

Higiene oral 
Escovar duas vezes por dia; passar água após as 
refeições 

Higiene dos pés Todos os dias 

Higiene das mãos 
Sempre após contacto com superfícies contaminadas; 
sempre antes de comer ou de tocar em superfícies 
limpas 

Higiene da roupa Uma ou duas vezes por semana 
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  Partes do corpo para higiene pessoal 

 

Resposta 

1 Higiene do cabelo; 2 Higiene da face; 3 Higiene 
Corporal; 4 Higiene das mãos; 5 Higiene dos pés; 
6 Higiene das unhas; 7 Higiene das axilas; 8 Higiene oral; 
9 Higiene dos olhos. 
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8.2 Vida saudável: Problemas  
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade do “Estilo de Vida Saudável” visa introduzir e apresentar aos jovens temáticas relacionadas com 
maus hábitos e dependências de que os jovens devem estar conscientes, por forma a manter um bom estilo de 
vida. Serão apresentados os elementos que constituem um bom estilo de vida, com uma explicação sobre o 
processo que têm de seguir para poderem ter um bom estilo de vida, bem como a sua utilidade e importância 
para a vida dos jovens. 
 

  Ponto chave 1: A apresentação da Unidade deve ser feita de forma participativa, de forma a convidar os 
jovens a rever-se na informação fornecida e também a serem capazes de a adaptar às suas vidas.  

 Ponto chave 2:  Há uma diversidade de competências que devem ser adquiridas pelo(a) formando(a), 
incluindo um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitirão aos jovens participar ativamente 
nas atividades a fim de atingir os objetivos da unidade. 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deve obter feedback de todos os participantes, promovendo a participação 
ativa de todos os que tomam parte na apresentação. 

 Ponto chave 4: É útil que o(a) formador(a) preste particular atenção ao modo de abordar os participantes, 
a fim de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema por forma a adaptá-lo às suas necessidades e expectativas. 

 Ponto chave 5: O(A) formador(a) deve evitar uma apresentação extensa da informação. Os participantes 
podem ser orientados para páginas online relevantes para aqueles que manifestem interesse em recolher mais 
informação autonomamente. 

 Ponto chave 6: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado o espírito de equipa 
para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da sessão. 

A Unidade será conduzida de acordo com os seguintes passos: 
 

1. No início, o(a) formador(a) ligará à introdução os elementos relacionados com a definição de maus 
hábitos e dependências (drogas, álcool, internet, etc.) concentrando-se naqueles que serão discutidos 
na unidade. O(A) formador(a) referirá questões como sejam as causas e os efeitos de drogas, álcool e 
hábitos não saudáveis. 

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade e também definam as suas expectativas sobre a mesma.  

3. (A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de afirmações sobre o conhecimento 
dos jovens relacionado com maus hábitos e dependências (drogas, álcool, internet, etc.) O(A) 
formador(a) deverá dar aos jovens cinco a sete minutos para que todos respondam às questões a fim 
de garantir que será permitido tempo suficiente para discutir as respostas corretas ou incorretas. O(A) 
formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos alunos e quais não são, para se concentrar 
mais nestes últimos. 

5. O(A) formador(a) começará a apresentação facultando as definições básicas de maus hábitos e 
dependências (drogas, álcool, internet, etc.), incluindo alguns exemplos das razões que levam os jovens 
a usar drogas, os efeitos do consumo de drogas e maus hábitos, nomes e tipos de substâncias 
geralmente usadas por jovens, os elementos que ajudam a ter hábitos saudáveis. A apresentação 
PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções:  

 
o Definições de maus hábitos e dependências, 
o Fatores de risco e sinais de dependência, 
o Razões por que os jovens usam drogas, 
o Consequências do consumo de drogas e da toxicodependência,  
o Drogas geralmente usadas por jovens, 
o Dependência de Internet e sintomas 

 
Pode acontecer que os jovens solicitem informação não incluída na apresentação (como por exemplo mais 
informação sobre os tipos de drogas e mais entidades a contactar em caso de toxicodependência); o(a) 
formador(a) deverá estar preparado(a) a apresentar sucintamente a informação relevante solicitada. 
Neste ponto, deve ser evitada uma apresentação pormenorizas, a não ser que os jovens o solicitem.   
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão. 

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 

 Conhecer as diferenças entre um mau hábito e uma dependência. 
 Compreender o que constitui um estilo de vida saudável e como se podem manter afastados de maus 

hábitos e dependências. 
 Compreender os efeitos negativos do envolvimento em maus hábitos e dependências. 
 Entender por que razão os jovens usam drogas e os efeitos que estas drogas podem causar.  
 Tomar conhecimento dos elementos e atividades fundamentais necessários para ter bons hábitos.  

 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que são drogas? 
 

 Por que razão os jovens consomem drogas? 
 

Descreve quais poderão ser as consequências de consumir drogas? 
 

O que significa “dependência”? 
 

Há alguns sintomas que identifiquem uma pessoa que possa andar a consumir drogas ou que sofra de 
dependência? 
 

De que forma(s) podemos ajudar a reduzir o consume de drogas e a toxicodependência? 
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Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo nas definições de maus hábitos 
e dependências (drogas, álcool, internet, etc.) que serão discutidas. Dedique algum tempo a descrever a 
informação incluída em cada um. Encontre semelhanças e diferenças.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Os jovens trabalharão em pares para encontrar possíveis soluções para reduzir as probabilidades de um jovem 
desenvolver maus hábitos. 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Como podemos manter-nos afastados de maus hábitos e dependências quando a pressão dos pares é forte? Os 
jovens terão de expor as suas ideias relacionadas com os tópicos, no final o(a) formador(a) apresenta um breve 
resumo do que os jovens foram afirmando. 
 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
 Os jovens preencherão a Ficha 3: Possíveis Consequências. As respostas certas serão reveladas pelo(a) 
formador(a) no final da atividade. 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
Jogos de computador / Atividades ao Ar Livre. O flipchart será dividido em dois e os jovens apresentarão as 
suas opiniões sobre o que preferem e porquê.  
 

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
 
O Liam é um rapaz de 16 anos, que mora com colegas enquanto está a estudar. Recentemente fez novos amigos 
e começou a fazer vida noturna, vai muitas vezes aos bares com amigos. Uma noite, ofereceram-lhe um charro, 
ele resistiu na primeira vez, mas da vez seguinte aceitou fumar. À medida que o tempo foi passando, percebeu 
que precisava de algo mais potente. O Liam quer ter ajuda, mas tem receio de preconceitos, o que deve fazer 
para se afastar da dependência? 

 Podes apresentar razões que fizeram que o Liam consumisse drogas? Apresenta o maior número 
possível.  

 Que impacto tem o consume de drogas na vida do Liam? 
 Podes pensar noutros impactos que possam acontecer?  
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 O que farias para o ajudar? 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Os jovens terão de escrever a definição de maus hábitos e dependências (drogas, álcool, internet, etc.) focando-
se nos efeitos que provocam.  

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades extra 
 
Os jovens serão divididos em grupos e discutirão a seguinte questão: Qual é a diferença entre um mau hábito 
e uma dependência? 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima sessão: 
Como é que as dependências afetam os amigos e a família? Podem os amigos e a família ajudar? Os jovens 
deverão apresentar os seus argumentos. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2: Atividade Facto ou Mito, para aferir se os jovens adquiriram 
o conhecimento apresentado durante a sessão. As respostas certas serão facultadas pelo(a) formador(a) no 
final da sessão. 
 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) dividirá os jovens em dois grupos. 

- Grupo A: tomar uma droga, é uma boa escolha? 
- Grupo B: uma dependência é incontrolável? 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram da sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
 

Árvore de emoções 
 
Um desenho de uma árvore será designado por “árvore de emoções”; os jovens escreverão algo de novo que 
tenham aprendido durante as apresentações e as discussões. Um pormenor adicional: metade da árvore será 
verde e a outra metade cinzenta: os jovens que se sintam motivados e positivos colocarão um autocolante no 
lado verde da árvore, e aqueles que se sintam ansioso e sintam alguma confusão colocarão um autocolante no 
lado cinzento. 
 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do tópico; 
é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o nível 
de informação que lhes é dada. 

Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 

Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

 

Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre hábitos e dependências (drogas, álcool, internet, etc.) 

 As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação a ter consciência dos efeitos negativos de maus hábitos e 
dependências (drogas, álcool, internet, etc.). Procura responder a cada uma das questões ou afirmações o mais 
honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências para a Vida independente, revê-
a com a tua equipa e identifica aquelas que gostarias de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Basta beber apenas um ou dois copos para a minha condução poder ficar 
afetada. 

   

Não me sentiria seguro(a) com um(a) condutor(a) que tenha consumido 
seis bebidas alcoólicas em duas horas. 

   

Não sairei para beber de novo a não ser que tenha forma de regressar a 
casa sem ser eu a conduzir. 

   

É menos provável que abuse de álcool ou de outras drogas por causa da 
minha experiência de ter sido preso(a). 

   

A cafeína é um tipo de estimulante.    

A cocaína pode causar danos no coração provocando fibrilação.    

Uma pessoa que tenha fumado marijuana pode ter dificuldade em 
manter o equilíbrio. 

   

Um(a) estudante que fume marijuana pode ter maus resultados num 
teste no dia seguinte devido aos efeitos da marijuana na área do cérebro. 

   

Ansiedade é um dos sintomas que as pessoas dependentes têm.    

Um dos principais sintomas de alguém que tem o vício do jogo é roubar 
dinheiro para jogar. 

   

O ambiente é um dos principais fatores que leva algumas pessoas a 
tornarem-se dependentes. 
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 Ficha 2: Atividade Facto ou Mito  

Decide se as afirmações apresentadas na coluna da esquerda são factos ou mitos. Usa o teu conhecimento para 
dares uma resposta. 

Afirmações de factos e mitos  MITO ou VERDADE  

Muitos consumidores de droga dizem que a 
marijuana foi o seu primeiro passo para consumirem 
outras drogas. 

 

As drogas ajudam as pessoas a lidar com os seus 
problemas. 

 

O café e o chá contêm estimulantes, drogas. 

 

A dependência do álcool é uma doença. 

 

Se usarmos drogas não injetáveis, não seremos 
infetados por HIV. 

 

Drogas como álcool, canábis/marijuana e ecstasy não 
deveriam ser um problema para os jovens 

 

A dependência da droga pode levar à perda da vida. 
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 Ficha 3: Possíveis Consequências 

 

Possíveis consequências do consumo de álcool ou outras drogas  
no bem-estar das pessoas 

Saúde Mental e Emocional Segurança e prevenção de danos 

Relações Doenças e desordens 

Saúde física Economia 
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8.3 Vida Saudável: Relações Saudáveis   
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 

 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e os resultados esperados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

 
Esta unidade do “Estilo de Vida Saudável” visa introduzir e apresentar aos jovens temáticas relacionadas com 
relações saudáveis de modo a terem um bom estilo de vida. Os elementos conducentes a um bom estilo de vida 
serão apresentados, com uma explicação sobre o processo que é preciso seguir para poder ter um bom estilo 
de vida, bem como a sua utilização e a sua importância para a vida dos jovens. 
 

  Ponto chave 1: A apresentação da Unidade deve ser feita de forma participativa, de forma a convidar os 
jovens a rever-se na informação fornecida e também serem capazes de a adaptar às suas vidas.  

 Ponto chave 2:  Há uma diversidade de competências que devem ser adquiridas pelo(a) formando(a), 
incluindo um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitirão aos jovens jovens participar 
ativamente nas atividades a fim de atingir os objetivos da unidade. 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deve obter feedback de todos os participantes promovendo a participação 
ativa de todos os que tomam parte na apresentação. 

 Ponto chave 4: É útil que o(a) formador(a) preste particular atenção ao modo de abordar os participantes, 
a fim de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema por forma a adaptá-lo às suas necessidades e expectativas. 

 Ponto chave 5: O(A) formador(a) deve evitar uma apresentação extensa da informação dada. Os 
participantes podem ser orientados para páginas online relevantes para aqueles que manifestem interesse em 
recolher mais informação autonomamente. 

 Ponto chave 6: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito de equipa 
para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a seguir na apresentação da sessão. 

A Unidade será conduzida de acordo com os seguintes passos: 
 

1. No início, o(a) formador(a) ligará à introdução os elementos relacionados com o que se entende por 
relações saudáveis, concentrando-se naqueles que serão discutidos na unidade. O(A) formador(a) 
referirá questões como sejam como criar e manter uma relação saudável, efeitos secundários de 
relações tóxicas, fatores que levam os jovens a relações tóxicas e a saúde sexual. 

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade e também definam as suas expectativas sobre a mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas.  

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de afirmações sobre o conhecimento 
dos jovens relacionado com relações saudáveis. O(A) formador(a) deverá dar aos jovens cinco a sete 
minutos para que todos respondam às questões a fim de garantir que será permitido o tempo suficiente 
para discutir as respostas corretas/ incorretas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são 
conhecidos dos jovens e quais não são, para se concentrar mais nestes últimos.  

5. O(A) formador(a) começará a apresentação com uma explicação de “hábitos de relações saudáveis” 
incluindo alguns exemplos de como criar e manter uma relação saudável, efeitos secundários de 
relações tóxicas, fatores que levam os jovens a envolver-se em relações tóxicas. A apresentação 
PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes secções:  

o O que é uma “relação saudável”, 
o Como criar e manter uma relação saudável, 
o Efeitos secundários de relações tóxicas, 
o Fatores que levam os jovens a envolver-se em relações tóxicas,  
o Saúde sexual 

 
Pode acontecer que os jovens solicitem informação não incluída na apresentação (como por exemplo mais 
informação relacionada com explicações das consequências de estar numa relação tóxica); o(a) 
formador(a) deverá estar preparado(a) a apresentar sucintamente a informação relevante solicitada. 
Neste ponto, deve ser evitada uma apresentação pormenorizas, a não ser que os jovens o solicitem.   

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 

 Conhecer o significado de uma relação saudável. 
 Compreender como criar e manter uma relação saudável. 
 Compreender os efeitos secundários de relações tóxicas. 
 Entender os fatores que levam os jovens a envolver-se em relações tóxicas. 
 Ganhar conhecimento dos elementos de Saúde Sexual. 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que consideras ser uma relação saudável? 
 

 Há algumas crenças mais suscetíveis de conduzir a uma relação saudável? 
 

Descreve quais poderão ser algumas consequências possíveis de uma relação tóxica? 
 

Quais são alguns dos indicadores de uma relação tóxica? 
 

Como podem os jovens manter uma relação saudável? 
 

 De que forma podemos cuidar da nossa saúde sexual? 
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em como criar e manter uma 
relação saudável, efeitos secundários de uma relação tóxica, fatores que levam os jovens a envolver-se em 
relações tóxicas, saúde sexual e reprodutiva. Dedique algum tempo a descrever a informação incluída em cada 
um destes tópicos. Encontre semelhanças e diferenças.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
Peça aos jovens que colaborem a pares, dando a cada par um dilema “O que farias se um(a) amigo(a) teu(tua) 
te dissesse que tem uma DST e te pedisse para não dizeres a ninguém, mas depois começasse a namorar com 
outro(a) amigo(a) teu(tua)?” Cada par apresenta a sua opinião, sem interrupções, e só depois o resto do grupo 
se pode juntar à discussão. Pergunta aos jovens como se sentiram ao dar uma opinião sem interrupções. 
Pergunte-lhes se fazem isso com frequência. Porque é importante permitir às pessoas exprimirem-se sem 
interrupções?  
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
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Apresente o tema aos jovens: “O teu amigo critica-te e pressiona-te a fazer coisas que não queres fazer”. Os 
jovens terão de expor as suas ideias relacionadas com o tópico; no final, o(a) formador(a) apresentará um 
breve resumo do que os jovens foram afirmando. 
 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
 Os jovens preencherão a Ficha 3: Cabeça, Coração, Mãos e Boca. Terão de escrever uma resposta às questões 
relacionadas com a sua perceção de quando conhecem alguém pela primeira vez. 
 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
Falar com um amigo ou com um profissional sobre as tuas preocupações sobre uma relação. O flipchart será 
dividido em dois e pedir-se-á a opinião dos jovens sobre o que preferem e porquê.  
 

 Tipo de Atividade: Role-Play & Estudo de Caso 
 
O Nicolas emprestou algum dinheiro à Irene, há 8 semanas. Ele não pediu o dinheiro de volta, mas sabe que a 
Irene começou um part-time há seis semanas e acha que agora ela já deve ter dinheiro para lhe pagar. 
 
Os jovens devem trabalhar em conjunto para desenvolver uma conversa, facultando sugestões adequadas 
sobre como lidar com esta relação. 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 
 
Os jovens terão de registar por escrito 5 características chave da sua personalidade e 5 ações que realizariam 
para ter uma relação saudável.  
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
Os jovens serão divididos em grupos e discutirão sobre o tópico seguinte: Precisamos de competências de 
comunicação eficazes para ter uma relação saudável? Se sim ou  se não, justifica a tua resposta.  
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima sessão: 
Prepara o curso das tuas competências, como mudaram ao longo dos anos? Como achas que poderão ajudar-
te a ter relações saudáveis?  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2: Níveis de consciência para avaliar se os jovens adquiriram o 
conhecimento apresentado durante a sessão. As respostas certas serão fornecidas pelo(a) formador(a) no final 
da sessão. 
 

Discussão em grupo  
 
Cada estudante registará no quadro uma nova ideia sobre o fator mais importante para se ter uma relação 
saudável, usando um marcador de cor diferente. Depois de todos terem escrito a sua ideia com o seu nome à 
frente, serão formados grupos com base nas cores usadas. Quando os grupos estiverem formados, os jovens 
discutirão as ideias que surgiram entre eles.  O(A) formador(a) resumirá as ideias chave no final da discussão 
dos grupos.  

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. O(A) formador pode pedir aos jovens que avaliem o trabalho do 
dia e respondam às seguintes questões: 

• Qual foi o melhor aspeto da aprendizagem de hoje? 
• O que não correu bem e devia ser modificado ou melhorado? Como? 
• Que outros comentários tens? 

O(A) formador escreve as respostas num flipchart e afixa a folha na parede. 
 

 Árvore de emoções 
 
Um desenho de uma árvore será designado por “árvore de emoções”; os jovens escreverão algo de novo que 
tenham aprendido durante as apresentações e as discussões. Um pormenor adicional: metade da árvore será 
verde e a outra metade cinzenta: os jovens que se sintam motivados e positivos colocarão um autocolante no 
lado verde da árvore, e aqueles que se sintam ansioso e sintam alguma confusão colocarão um autocolante no 
lado cinzento. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do 
tópico; é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o 
nível de informação que lhes é dada. 

 Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 

 Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

 

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 
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  Ficha 1: Autoavaliação sobre relações saudáveis  

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver em relação a relações saudáveis. Procura responder a cada uma das 
questões ou afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta avaliação de Competências 
para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica aquelas que gostarias de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Numa relação saudável, cada um respeita as opiniões do outro.    

Numa relação saudável, gostamos de fazer coisas separados do outro e 
juntos. 

   

O envolvimento dos jovens em relações tóxicas pode provocar stress 
emocional. 

   

O uso adequado e consistente de um preservativo em todas as relações 
sexuais evita DST. 

   

Não há problema nenhum em partilhar a escova de dentes com outras 
pessoas. 

   

A personalidade de uma pessoa é mais importante do que a sua beleza.    

Em todas as relações, o mais provável é haver uma pessoa mais 
dominante. 

   

Abertura e honestidade são sinais de uma comunicação saudável.    

Ansiedade, comportamento violento e loucura podem levar a uma 
relação tóxica. 

   

Termos os nossos próprios valores ajuda-nos a respeitarmo-nos e a criar 
relações positivas. 

   

Cuidar da nossa saúde também é uma forma de contribuir para a saúde 
das pessoas que nos rodeiam. 
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   Ficha 2: Níveis de consciência  

Faz corresponder as afirmações apresentadas na coluna da esquerda com os níveis de consciências que se 
encontram na coluna da direita. Usa o teu conhecimento para dares a resposta. 

Afirmações Nível de consciência 

Os jovens não se importam ou têm uma atitude do 
tipo “não quero saber” relativamente a 
comportamentos de risco. Ainda não têm suficiente 
consciência para modificar os seus comportamentos 
e, consequentemente, expõem-se a altos níveis de 
risco.  

Nível 2 – Alguma consciência 

Os jovens têm algum conhecimento de situações e 
comportamentos de risco, mas não estão preparados 
para agir em conformidade. Por isso, ficam expostos 
a infeções.  

Nível 4 – Plenamente conscientes 

Os jovens estão conscientes dos seus 
comportamentos de risco e estão preparados para 
agir em conformidade, mas não o fazem por causa de 
fatores como a pressão dos amigos.  

Nível 1 – Sem consciência 

A este nível, os jovens têm um elevado nível de 
conhecimento e consciência e também já passaram 
por alterações de atitudes e comportamentos. Estes 
jovens envolvem-se ativamente no combate aos 
comportamentos de risco e aos desequilíbrios de 
género.  

Nível 3 – Relativamente conscientes 
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  Ficha 3: Cabeça, Coração, Mãos e Boca  

 

CORAÇÃO: 
Como se 
sentem? 

CABEÇA: Em 
que estão a 
pensar? 

MÃO: O que devem fazer a 
seguir? 

BOCA: O que 
irão dizer? 
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8.4 Vida Saudável: Tempo para descontrair 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade relativa “Estilo de Vida Saudável” visa introduzir e apresentar aos jovens temáticas relacionadas 
com o exercício físico, os desportos, as artes, etc., que estes devem conhecer e estar conscientes de como são 
indispensáveis para terem um estilo de vida saudável. Os elementos conducentes a um bom estilo de vida, um 
estilo de vida saudável, serão apresentados, com uma explicação sobre o processo que é preciso seguir para 
esse efeito, bem como a sua necessidade e a importância para a vida dos jovens. 
 

  Ponto chave 1: A apresentação da Unidade deve ser feita de forma participativa, de forma a convidar os 
jovens a rever-se na informação fornecida e também a serem capazes de a adaptar às suas vidas.  

 Ponto chave 2:  Há uma diversidade de competências que devem ser adquiridas pelo(a) formando(a), 
incluindo um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes que permitirão aos jovens jovens participar 
ativamente nas atividades a fim de atingir os objetivos da unidade. 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deve obter feedback de todos os participantes, promovendo a participação 
ativa de todos os que tomam parte na apresentação. 

 Ponto chave 4: É útil que o(a) formador(a) preste particular atenção ao modo de abordar os participantes, 
a fim de avaliar os seus conhecimentos sobre o tema por forma a adaptá-lo às suas necessidades e expectativas. 

 Ponto chave 5: O(A) formador(a) deve evitar uma apresentação extensa da informação. Os participantes 
podem ser orientados para páginas online relevantes para aqueles que manifestem interesse em recolher mais 
informação autonomamente. 

 Ponto chave 6: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito de equipa 
para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 
 

 

  



Plano da Sessão: 8.4 
 

306 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a seguir na apresentação da sessão. 

A Unidade será conduzida de acordo com os seguintes passos: 
 

1. No início, o(a) formador(a) ligará à introdução os elementos relacionados com a definição de exercício 
físico, desporto, arte, etc., concentrando-se naqueles que serão discutidos na unidade. O(A) 
formador(a) referirá questões como os benefícios do envolvimento em desportos e atividades físicas. 

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
o conteúdo da Unidade e também definam a suas expectativas sobre a mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas.  

4. O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 1 com uma lista de afirmações sobre o conhecimento 
dos jovens relacionado com a importância do seu envolvimento em exercícios físicos, desportos, 
meditação e hobbies. O(A) formador(a) deverá dar aos jovens cinco a sete minutos para que todos 
respondam às questões a fim de garantir que será permitido tempo suficiente para discutir as 
respostas corretas ou incorretas. O(A) formador(a) terá de registar que tópicos são conhecidos dos 
jovens e quais não são, para se concentrar mais nestes últimos.  

5. O(A) formador(a) começará a apresentação com uma introdução relacionada com os benefícios de 
exercício físico, meditação e hobbies para os jovens, incluindo alguns exemplos das razões para o 
envolvimento dos jovens neste tipo de atividades, de modo a que se mantenham ativos, fatores que os 
ajudarão a ter um bom estilo de vida. A apresentação PowerPoint encontra-se dividida nas seguintes 
secções:  

 
o Definição de exercício, meditação e hobbies, 
o A importância do envolvimento em exercício, meditação e hobbies,  
o Razões por que os jovens devem praticar exercício físico,  
o Tipos de atividades e respetivas classificações, 
o Efeitos negativos de não se envolver em desporto, arte, atividades criativas  

 
Pode acontecer que os jovens solicitem informação não incluída na apresentação (como por exemplo mais 
informação sobre técnicas de meditação); o(a) formador(a) deverá estar preparado(a) a apresentar 
sucintamente a informação relevante solicitada. Neste ponto, deve ser evitada uma apresentação 
pormenorizada, a não ser que os jovens o solicitem.   

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 

 Conhecer a importância do envolvimento em exercício físico, meditação e hobbies. 
 Compreender as razões por que os jovens devem praticar exercício físico. 
 Compreender os benefícios de se envolverem em desportos, arte, atividades criativas. 
 Entender os efeitos negativos de não se envolver em desportos, artes, atividades criativas. 
 Tomar conhecimento dos diferentes tipos de atividades e como se podem preparar para as realizar. 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 Qual é a diferença entre uma atividade física e um hobby? 
 

 Quais são os benefícios de praticar meditação? 
 

 Ainda tenho de ser ativo fisicamente, mesmo que não tenha peso a mais? 
 

O que significa “praticar exercício regularmente?” 
 

 Há alguns efeitos negativos sobre a saúde dos jovens quando não praticam desportos ou atividades 
semelhantes? 
 

 De que forma podemos ajudar a reduzir o consume de drogas e a toxicodependência? 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo na definição de atividades 
físicas, meditação e hobbies, a importância do envolvimento em exercício físico, meditação e hobbies, tipos de 
atividades e respetivas classificações, etc. Dedique algum tempo a descrever a informação incluída em cada 
um. Encontre semelhanças e diferenças.  
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Os jovens formarão pares para discutir a prática de um desporto ou de realizar um hobby ativo, como seja 
natação, caminhada, dança, jogging, ciclismo. 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 
Quanta atividade física devem os jovens praticar para se manterem saudáveis? 
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Os jovens terão de expor as suas ideias relacionadas com os tópicos, no final o(a) formador(a) apresenta um 
breve resumo do que os jovens foram afirmando. 
 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
 Os jovens preencherão a Ficha 3: Preparados – Sim ou Não? Para indicarem quanto tempo dedicam 
diariamente ao exercício físico ou atividades que os mantêm saudáveis e ativos. Os jovens podem acrescentar 
mais atividades ou substituir as atividades listadas; no final, os jovens, em conjunto com o(a) formador(a), 
refletem sobre o tempo que dedicam a essas atividades e que benefícios delas retiram. 

 Tipo de Atividade: Flipchart 
 
Ir para a escola a pé ou Ir de autocarro. O flipchart será dividido em dois e pedir-se-á as opiniões dos jovens 
relativamente ao que preferem e porquê.  
 

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
 
O Luís é um rapaz de 17 anos que vive com os pais e estuda. Adora jogar na sua PlayStation e no novo telemóvel 
que os pais lhe ofereceram a semana passada pelo seu aniversário. Muito embora viva numa casa com um 
grande jardim, o Luís tem preguiça de ir lá para fora e andar de bicicleta ou dar um passeio. Também não faz 
parte do clube desportivo da escola, e às vezes sente-se embaraçado por causa da sua preguiça e falta de 
energia. 
 

 Podes apresentar razões para o Luís se sentir assim? 
 Que impacto tem esta inatividade na vida do Luís? 
 Consegues pensar noutros impactos que podem ter lugar?  
 Em tua opinião, o que poderia ajudá-lo?  

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
Os jovens serão divididos em grupos e discutirão o tópico: Se te pedissem para descreveres o teu nível atual 
de aptidão física com objetividade e honestidade, dirias que... 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima sessão: 
Se tiveres de ir buscar algo a uma loja que fica a cerca de um quilómetro, o que farias? 

 Irias de carro ou de autocarro 
 Irias a pé se o dia estivesse soalheiro 
 Irias a pé ou de bicicleta, quaisquer que fossem as circunstâncias 

Os jovens devem apresentar os seus argumentos individualmente, selecionando uma das opções de resposta.  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 
O(A) formador(a) entregará aos jovens a Ficha 2: Descobre um par, para avaliar se os jovens adquiriram o 
conhecimento apresentado durante a sessão. 
  

Discussão em grupo 
 
Qual o nível de atividade física da tua rotina diária? 
Grupo A: Não muito ativa – Passo a maior parte do dia sentado(a) 
Grupo B: Muito ativa – Estou sempre em movimento 
 
Os participantes são divididos em dois grandes grupos, grupo A e grupo B, e terão de arranjar argumentos para 
apoiar a resposta que corresponde ao seu grupo. No final da discussão em grupo, o(a) formador(a) resumirá 
os principais argumentos e escrevê-los-á no quadro.  
 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
 

 Árvore de emoções 
 
Um desenho de uma árvore será designado por “árvore de emoções”; os jovens escreverão algo de novo que 
tenham aprendido durante as apresentações e as discussões. Um pormenor adicional: metade da árvore será 
verde e a outra metade cinzenta: os jovens que se sintam motivados e positivos colocarão um autocolante no 
lado verde da árvore, e aqueles que se sintam ansioso e sintam alguma confusão colocarão um autocolante no 
lado cinzento. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do tópico; 
é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o nível 
de informação que lhes é dada. 

Procure não fazer apresentações extensas que habitualmente se focam mais em detalhes e descrições 
do que em dicas e sugestões práticas. Os jovens tendem a perder o interesse quando ouvem descrições 
pormenorizadas. 

 

Faculte aos jovens uma diversidade de fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber 
mais sobre os tópicos discutidos na Unidade.   

 

Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta. 
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 Ficha 1: Autoavaliação sobre exercício físico, desporto, artes, etc. 

As seguintes questões vão ajudar-te a identificar as Competências para a Vida nas quais és excelente e registar 
aquelas que precisas de desenvolver, em relação à importância de exercício físico, desporto, artes, etc. Procura 
responder a cada uma das questões ou afirmações o mais honestamente possível. Depois de completares esta 
avaliação de Competências para a Vida independente, revê-a com a tua equipa e identifica aquelas que gostarias 
de reforçar. 

Afirmações Sim Não Não sei 

Os peritos recomendam a prática de atividade física regular para termos boa 
saúde e menor risco de muitas doenças comuns. 

   

A prática de exercício físico diminui o risco de demência.    

Em resultado de atividade física regular o risco de algumas doenças é menor.    

Os jovens não precisam de atividade física, eles são fortes e estão cheios de 
energia. 

   

A atividade física fortalece o coração.     

A meditação aumenta o bem-estar emocional.    

As pessoas que são fisicamente ativas têm maior probabilidade de viver 
mais tempo. 

   

Todos podem ter os benefícios da atividade física para a saúde, 
independentemente de idade, etnia, forma ou feitio. 

   

Pressão arterial alta é um dos efeitos secundários da falta de exercício 
físico.  

   

Não se envolver em atividades físicas pode causar depressão.    

A natação é um exemplo de uma atividade que fortalece os músculos.    
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 Ficha 2: Encontra um par 

Os participantes trabalham a pares. Nas afirmações em que encontrem semelhanças, colocarão um sinal +. No 
final, apresentam as semelhanças encontradas e refletem sobre as suas atividades. 

 M O V E te 

M Leva um cão a 
passear 

Anda de bicicleta 
Faz as camas, limpa, 

aspira 
Dança Salsa ou 
danças de salão 

Usa escadas em 
vez de 

elevador ou 
escadas 
rolantes 

O 
Varre o chão, 

passa a 
esfregona ou o 

aspirador 

Faz jardinagem, 
junta folhas ou 
apara a relva 

Joga softball ou 
baseball 

Joga futebol, 
voleibol ou 

basquetebol 
Levanta pesos 

V Joga golf ou 
ténis 

Pratica artes 
marciais, taichi ou 

karaté LIVRE 
Corre ou faz 

Jogging, ou anda 
de patins 

Joga jogos de 
vídeo ou jogos 
de computador 

E Joga disco Joga ao ar livre com 
as crianças 

Lava a roupa Prepara refeições Anda de patins 
ou de skate 

te 
Conduz um 
carro ou um 
autocarro ou 

outra atividade 
no trânsito 

Anda à hora do 
almoço ou durante 

um intervalo 

Vai comprar 
charcutaria 

Faz yoga 
Nada ou faz 

aeróbica 
aquática 
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  Ficha 3: Prontos – Sim ou Não? 

Os participantes terão de registar quanto tempo dedicam diariamente a exercício ou atividades que os mantêm 
saudáveis e ativos. É possível adicionar mais atividades ou substituir as atividades propostas por outras. No final, 
os jovens, juntamente com o(a) formador(a), refletem sobre o tempo que dedicam a estas atividades e o que 
poderiam fazer melhor. 

                                                                          

 Atividades Duração em minutos 

Segunda-feira Ir para a escola e regressar a pé 
 

Fazer as tarefas domésticas 
 

Saltar à corda  
 

Fazer ginástica 
 

Jogar futebol com amigos 
 

Terça-feira Ir para a escola e regressar a pé 
 

Dançar 
 

Meditar  
 

Quarta-feira Ir para a escola e regressar a pé 
 

Divertir-se ativamente com amigos 
 

Saltar à corda 
 

Correr 
 

Fazer abdominais 
 

Quinta-feira Divertir-se ativamente com amigos 
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Jogar futebol 
 

Sexta-feira 
 

Ir para a escola e regressar a pé 
 

Divertir-se ativamente com amigos 
 

Andar de bicicleta 
 

Sábado Saltar à corda 
 

Divertir-se ativamente com amigos 
 

Andar de bicicleta 
 

Domingo Fazer ginástica 
 

Jogar futebol 
 

Divertir-se com a família 
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9.1 Serviços Locais: “Ao virar da esquina!”  
 

Duração: 2 horas 
  

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade relativa aos “Serviços Locais - Sempre ao virar da esquina!” visa introduzir e apresentar aos 
jovens temáticas relacionadas com a definição e estrutura dos serviços locais, que eles devem conhecer e estar 
conscientes de que são indispensáveis para não se isolarem e procurarem ajuda quando necessitarem. 
Conhecer as diferentes funções dos serviços locais e como se articulam, é indispensável para ir ao encontro 
das necessidades de cada um. 

 

 Ponto chave 1: Parte da informação contida na Unidade poderá ser conhecida de alguns jovens e 
desconhecida para outros. O(A) formador(a) deverá previamente ter uma ideia clara do conhecimento dos jovens, 
de modo a evitar ou apresentar sucintamente a informação “conhecida”, com base na autoavaliação realizada no 
início da Unidade. 

 Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá realçar que a informação facultada na Unidade se refere ao 
contexto nacional específico.  

 Ponto chave 3: A apresentação da Unidade deverá ser feita de modo participativo, a fim de evitar 
apresentações extensas e permitir que os jovens elaborem sobre as suas experiências anteriores para saber mais 
sobre as temáticas contidas na Unidade.  

   Ponto chave 4: É crucial criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser criado espírito de equipa para 
que os jovens queiram participar (em vez de terem de participar).  
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Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade desenvolver-se-á e seguirá os seguintes passos: 

1. O(A) formador(a) passará em revista os conteúdos da Unidade anterior (Introdução) e ligará os jovens 
a algumas das questões e temáticas aí referidas, concentrando-se naquelas que irão ser discutidas na 
Unidade presente (Serviços locais).  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
os conteúdos da mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações / respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) começará a apresentação sobre o Sistema de Promoção e Proteção Infantil. Há 
uma série de serviços na nossa comunidade que visam apoiar e promover as famílias e proteger as 
crianças. Estes podem ser categorizados em três níveis, a saber: 

 Serviços universais (primários)– são oferecidos a todos os membros da comunidade. Incluem 
serviços de saúde pré-natal (orientação e aconselhamento na gravidez), serviços de saúde materno - 
infantil, e ensino pré-escolar. Estes serviços visam proporcionar educação e promoção, mas também 
apoio e auxílio com o fim de evitar os abuso e a negligência. 

 Serviços secundários – identificam e reduzem pressões pessoais e sociais exercidas sobre os pais que 
podem levar à desagregação da família ou maus-tratos infantis. Estes serviços incluem auxílio doméstico 
às famílias, aconselhamento financeiro ou familiar, cuidados temporários, e vários grupos parentais e 
de autoajuda. 

 Serviços terciários (legais)– destinam-se a crianças que podem ou não estar em risco de danos 
significativos, e para as quais é necessária intervenção para preservar os Direitos da Criança, 
nomeadamente a sua segurança. Estes serviços incluem as Comissões de Promoção e Proteção de 
Crianças e Jovens. Em regra, quando as famílias se debatem com grandes dificuldades, poderá ser mais 
adequado que profissionais e agências de base comunitária, menos intrusivos, tentem ajudar. As 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens acompanham os casos que lhes são encaminhados e de que 
têm conhecimento de modo a apoiar e avaliação a situação de cada uma das crianças. Segue-se uma fase 
de decisão, ou o processo é arquivado, ou será estudada a melhor medida a adoptar, tendo sempre em 
consideração o superior interesse de cada criança ou jovem. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

As metas e objetivos desta Unidade são: 

 … para os jovens … 
 conhecer os seus direitos e deveres em matéria de serviços locais 
 compreender como podem usar certos serviços locais e a sua utilidade na vida do dia a dia. 
 entender a importância de ter acesso a documentos dos serviços locais  
 tomar conhecimento de processos legais básicos que são comuns para todos os cidadãos na sua 

sociedade específica, independentemente do seu estatuto 
 compreender o papel dos diferentes serviços públicos 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 O que significa a expressão Serviços Locais? 
 

 Podes indicar um serviço do sistema de promoção e proteção infantil? 
 

O que significa proteção Infantil? 
 

 O que sabes sobre serviços locais? 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em Apresentação do Sistema 
de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens. 
A proteção infantil protege as crianças e os jovens de danos causados por maus tratos ou negligência no seio 
da família. Qualquer pessoa pode apresentar queixa à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens concelhia se 
presenciou situações em que verificou que uma criança ou jovem menor de 18 anos precisa de proteção. 
Normalmente trata-se de situações suspeitas de maus tratos, que podem ser físicos, emocionais ou sexuais, ou 
podem ainda envolver negligência. 
 
A responsabilidade de garantir que as crianças estão seguras é partilhada pela família, pela comunidade em 
seu redor, pelas agências da comunidade e pelos profissionais que trabalham com crianças, pela polícia e pelo 
governo. Uma sinalização precoce e uma intervenção eficaz, podem reduzir os efeitos iniciais e de longo prazo 
de mais tratos infantis, bem como promover a recuperação das crianças e famílias envolvidas. 
 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Trabalhando a pares, os jovens apresentam exemplos de instituições que trabalham na área de proteção 
infantil. 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
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Tipo de Atividade: Flipchart 
 

 Tipo de Atividade: Estudo de Caso 
 

 Tipo de Atividade: Escrita 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima 
sessão: “Descreve numa página a estrutura dos serviços locais, tomando em consideração o tipo de 
instituição, os serviços que presta, o financiamento, etc.”. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

Procure evitar apresentações extensas e palestras sobre legislação e leis. Os jovens tendem a perder o 
interesse quando ouvem descrições pormenorizadas.  

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta.  

Envolva ativamente os jovens. As histórias personalizadas podem ser mais eficazes.  

Remeta os jovens para outras fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber mais 
sobre as temáticas discutidas durante a Unidade.   
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9.2 Serviços Locais: Promoção e Proteção de Crianças e 
Jovens 

 

Duração: 2 horas 

  

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes unidades. 
Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade relativa aos “Serviços Locais: Ao virar da esquina!” visa introduzir e apresentar aos jovens uma 
visão global sobre estes serviços, que eles devem conhecer e estar conscientes de que são indispensáveis 
para não se isolarem e procurarem ajuda quando necessitarem. Conhecer as diferentes funções dos serviços 
locais e como se articulam, é indispensável para ir ao encontro das necessidades de cada um. 
 

 Ponto chave 1: Parte da informação contida na Unidade poderá ser conhecida de alguns jovens e 
desconhecida para outros. O(A) formador(a) deverá previamente ter uma ideia clara do conhecimento dos jovens, 
de modo a evitar ou apresentar sucintamente a informação “conhecida”, com base na autoavaliação realizada no 
início da Unidade. 

 Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá realçar que a informação facultada na Unidade se refere ao 
contexto nacional específico. 

 Ponto chave 3: A apresentação da Unidade deverá ser feita de modo participativo, a fim de evitar 
apresentações extensas e permitir que os jovens elaborem sobre as suas experiências anteriores para saber mais 
sobre as temáticas contidas na Unidade. 

 Ponto chave 4: É crucial criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser criado espírito de equipa para que 
os jovens queiram participar (em vez de terem de participar). 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade seguirá os seguintes passos: 

1. O(A) formador(a) passará em revista os conteúdos da Unidade anterior (Introdução) e ligará os jovens 
a algumas das questões e temáticas aí referidas, concentrando-se naquelas que irão ser discutidas na 
Unidade presente (Serviços locais).  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
os conteúdos da mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações ou respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) começará a apresentação sobre a Breve Panorâmica dos Serviços Locais. 
- A discussão basear-se-á em duas perspetivas: serviços públicos e serviços privados (ONGs). 
- Descrever-se-á Comissão  Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens (CNPDPCJ); as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, a nível concelhio (CPCJ); e 
também algumas ONG a trabalhar nesta área da promoção e proteção infantil. 

 
5. O(A) formador(a) explicará como proceder em caso de sinalização de maus tratos a crianças: 

- Para comunicar uma situação de maus tratos infantis, contacta a CPCJ logo que possível - 
https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/contatos-das-cpcj.aspx. Para comunicares uma situação, usa o 
número de telefone de contacto. No link acima encontras os contactos das CPCJ de acordo com as 
regiões do país. Durante as horas de expediente, liga para o número dos serviços locais da zona de 
residência da criança ou envia uma mensagem de e-mail. Numa emergência, liga para o 112, eles 
logo reencaminha para a PSP ou para a GNR da zona em questão. 

- Os funcionários das CPCJ têm formação especializada para avaliar os riscos que se colocam às 
crianças. Quando telefonares, discutirão contigo as tuas preocupações e colocarão uma série de 
perguntas. As respostas a estas questões vão ajudá-los a compreender melhor a situação e fazer 
uma avaliação das ações que devem ser tomadas. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são:  

 … para os jovens … 

 conhecer os seus direitos e deveres em matéria de serviços locais 
 compreender como podem usar certos serviços locais e a sua utilidade na vida do dia a dia. 
 entender a importância de ter acesso aos serviços locais  
 tomar conhecimento dos processos legais básicos que são comuns para todos os cidadãos na sua 

sociedade específica, independentemente do seu estatuto (estar ao cuidado do sistema de proteção 
de menores ou não, deixar de estar ao cuidado deste sistema, etc.) 

 compreender o papel dos diferentes serviços públicos 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Sabes explicar a diferença entre uma instituição pública e uma ONG? 
 

Que instituições públicas trabalham na área de proteção infantil? 
 

Descreve o que significa ONG.  

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de atividade: Ver o Vídeo e Discutir 
 

 Tipo de atividade: Apresentação / Pequena palestra 
 
Usando um videoprojetor, o(a) formador(a) fará uma apresentação dos serviços locais a Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNDPCJ), das CPCJ e de algumas ONG’s. O(A) 
formador(a) apresentará como proceder para comunicar uma situação de maus tratos infantis. 
 

 Tipo de atividade: Trabalho a pares 
 

 Tipo de atividade: Brainstorming 
 

 Tipo de atividade: “Quiz” (questionário) 
 

 Tipo de atividade: Flipchart 
 
Com a ajuda de um flipchart, o(a) formador(a), em conjunto com os jovens, discutirá as diferenças entre 
serviços locais públicos e privados. Depois da apresentação, os jovens continuarão a trabalhar 
individualmente, como trabalho de casa. 
 

 Tipo de atividade: Estudo de Caso  
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 Tipo de atividade: Escrita 
 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem e o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima 
sessão: “Descreve numa página as diferenças entre uma instituição pública e uma instituição privada”. 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

Lista de Verificação 
 
Numa página, os jovens escreverão as respostas às seguintes questões: 

1. O que sabemos sobre as áreas em que os serviços locais realizam as suas atividades?  
2. O que sabemos sobre a eficácia global do sistema de proteção das crianças? 

 

Discussão em grupo 
 
A resposta será apresentada numa discussão em grupo. 
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 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas e palestras sobre legislação e leis. Os jovens tendem a perder 
o interesse quando ouvem descrições pormenorizadas.  

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta.  

 Coloque aos jovens perguntas estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do 
tópico; é importante mantê-los focados e fazê-los sentir-se confortáveis com o ritmo da sessão e com o 
nível de informação que lhes é dada. 

 Remeta os jovens para outras fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber mais 
sobre as temáticas discutidas durante a Unidade.   
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9.3 Serviços Locais: Articulação entre serviços 
  

Duração: 2 horas 
  

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade relativa aos “Serviços Locais: Ao virar da esquina!” visa introduzir e apresentar aos jovens a 
uma forma eficiente de se relacionarem com este tipo de serviços de proximidade. Estes serviços devem ser 
conhecidos pelos jovens por forma a tirarem o maior partido possível da sua relação com eles, tendo 
consciência de que são indispensáveis para não se sentirem isolados e puderem procurar ajuda quando 
necessitarem. Conhecer as diferentes funções dos serviços locais e como se relacionar com eles, é 
indispensável para ir ao encontro das necessidades de cada um. 
 

Ponto chave 1: Parte da informação contida na Unidade poderá ser conhecida de alguns jovens e 
desconhecida para outros. O(A) formador(a) deverá previamente ter uma ideia clara do conhecimento dos jovens, 
de modo a evitar ou apresentar sucintamente a informação “conhecida”, com base na autoavaliação realizada no 
início da Unidade. 

Ponto chave 2: O(A) formador(a) deverá realçar que a informação facultada na Unidade se refere ao 
contexto nacional específico.  

Ponto chave 3: A apresentação da Unidade deverá ser feita de modo participativo, a fim de evitar 
apresentações extensas e permitir que os jovens elaborem sobre as suas experiências anteriores para saber mais 
sobre as temáticas contidas na Unidade.  

Ponto chave 4: É crucial criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser criado espírito de equipa para que 
os jovens queiram participar (em vez de terem de participar).  
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

A Unidade desenvolver-se-á e seguirá os seguintes passos: 

1. O(A) formador(a) passará em revista os conteúdos da Unidade anterior (Introdução) e ligará os jovens 
a algumas das questões e temáticas aí referidas, concentrando-se naquelas que irão ser discutidas na 
Unidade presente (Serviços locais).  

2. O(A) formador(a) descreverá sucintamente os Objetivos da Unidade, para que os jovens compreendam 
os conteúdos da mesma.  

3. O(A) formador(a) lançará uma breve discussão colocando as “Questões Iniciais”, para ter uma ideia do 
conhecimento atual dos jovens. Nesta fase, não são necessárias explicações/ respostas detalhadas. 

4. O(A) formador(a) começará a apresentação sobre Gerir relações de eficiência e eficácia em serviços 
locais: 

- O papel das agências privadas na resposta às necessidades das crianças em risco 

- Colaboração entre agências privadas e agências públicas 

- O papel da necessária articulação alianças entre as diversas organizações tutelares no bem-estar 
infantil. 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 

 … para os jovens … 

 Conhecer os seus direitos e deveres em matéria de serviços locais 
 Conhecer a relação entre instituições públicas e ONGs 
 Compreender como podem usar certos serviços locais e a sua utilidade na vida do dia a dia. 
 Entender a importância de ter acesso a documentos dos serviços locais  
 Compreender o papel de diferentes serviços públicos e privados 
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Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

 O que sabemos sobre a eficácia geral do sistema de proteção infantil? 
 

 O que sabemos sobre as áreas de atuação de cada um dos serviços locais? 
 

Sabes explicar o que significa colaboração? 
 

 Beneficiaste da colaboração entre uma instituição pública e uma privada? De que modo? 
 

Na tua opinião, é importante que haja articulação e colaboração entre entidades públicas e privadas? 
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena palestra 
 

Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo em entender a eficiência 
e eficácia das relações entre serviços locais: 

- O papel de entidades privadas na resposta às necessidades das crianças em risco 

- Colaboração entre entidades privadas e entidades públicas 

- O papel da colaboração e articulação entre organizações tutelares no bem-estar infantil. 

 

 Tipo de Atividade: Trabalho a Pares 
 
Trabalhando a pares, os jovens apresentam exemplos de organizações de proteção infantil que colaboram 
entre si. 
 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 
Será essencial que haja articulação e colaboração eficiente entre serviços? De que forma é mais importante? 
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Os jovens terão de apresentar as suas ideias relacionadas com o tema; no final, o(a) formador(a) prepara um 
breve resumo do que os jovens foram afirmando. 

 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
 
O(A) formador(a) pedirá aos jovens que preparem o seguinte trabalho de casa para trazer na próxima 
sessão: “Escreva numa página como a colaboração entre entidades públicas e privadas pode melhorar os 
serviços locais visando as crianças ao cuidado do sistema de proteção infantil”. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
 
O(A) formador(a) pode lançar uma discussão sobre a informação apresentada durante a sessão. Pode pedir as 
opiniões dos jovens sobre o que aprenderam, sobre o que mais gostaram na sessão, o que acharam interessante 
ou maçador, o que possa tê-los surpreendido. Esta breve discussão terminará com um resumo dos pontos 
fundamentais da Unidade, feito pelo(a) formador(a) em colaboração com os jovens. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
módulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Procure evitar apresentações extensas e palestras sobre legislação e leis. Os jovens tendem a perder 
o interesse quando ouvem descrições pormenorizadas.  

 Seja flexível. Caso os jovens já saibam a maior parte da informação contida na Unidade, concentre-se 
na informação em falta.  

 Envolva ativamente os jovens. As histórias personalizadas podem ser mais eficazes.  

 Remeta os jovens para outras fontes de informação, caso se mostrem interessados em saber mais 
sobre as temáticas discutidas durante a Unidade.   
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10.1 Comunicação Interpessoal  
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade visa fazer uma introdução básica ao campo de comunicação eficaz e procurará aumentar a 
consciência dos jovens sobre diferentes formas de comunicação, competências comunicacionais e 
comportamento social ou interpessoal envolvido. 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  

 Ponto chave 4: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito 
de equipa para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 

 Ponto chave 5:  O(A) formador deverá explicar os conceitos principais dando explicações simples e 
verificando regularmente o nível de compreensão dos materiais (pedindo aos jovens que deem exemplos 
das suas próprias experiências para os conceitos recém-apresentados) e guiando-os se forem detetados 
mal-entendidos. 
 

 

  



Plano da Sessão: 10.1 
 

331 
 

 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 
A implementação do programa é especificada no currículo do formador tomando em consideração as 
necessidades específicas dos participantes. 
 
Recomendação metodológica 
A característica chave do programa é o envolvimento ativo dos participantes na sua implementação, 
garantindo a mais elevada eficácia para o projeto, a valorização e sustentabilidade dos seus 
resultados e o impacto antecipado. Cada formando, juntamente com o(a) formador(a), trabalhando 
em grupos, considerará e avaliará os benefícios de frequentar o programa. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

- Comunicação interpessoal e comunicação de grupo: O que é? 
- Modelos de comunicação 
- Algumas formas de comunicação não-verbal  

 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. 
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 
 

 

Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 …para os jovens … 
 

 saber como interpretar alguns sinais de comunicação não-verbal 
 compreender a diferença entre comunicação interpessoal e comunicação de grupo 
 entender a importância da comunicação não-verbal nas nossas atividades quotidianas 

 
 



Plano da Sessão: 10.1 
 

332 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

Como podemos definir comunicação? 
 
 

Será a comunicação não-verbal importante para as nossas relações com os outros? O que 
achas? 
 
 

Que formas de comunicação não-verbal conheces? 
 

 

Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo no tópico: “Comunicação 
Interpessoal e Comunicação de Grupo. O que é?” e descreva a informação incluída. 

 Tipo de Atividade: “Quiz” (questionário) 
 
Lê atentamente o seguinte cenário e considera as questões no final.  
Esta interação teve lugar entre o Responsável pelo Estágio (R.E.) e o estudante numa reunião de 
avaliação convocada pelo R.E. em cima da hora quando outra reunião foi cancelada.  

R.E.: Como sabes, tenho de preencher esta avaliação de desempenho antes do final do mês, para 
indicar como tens estado agora que estás a meio do estágio aqui. (Vasculha nos papéis em cima da 
mesa atafulhada, depois olha de relance para o estudante e sorri). Então, como achas que as coisas 
estão a correr? Ah, aqui está.  
ESTUDANTE: Acho que as coisas estão a correr bem. Estou a aprender imenso, a sério, e tem sido 
uma experiência preciosa até agora. (Fala em tom monótono, costas ligeiramente curvadas, 
expressão preocupada).  
R.E. Ótimo, ótimo. (Passa os olhos pelo formulário, depois levanta-os para o estudante e franze 
ligeiramente as sobrancelhas). (O telefone toca). Sim….Sim…OK, dá-me só 20 minutos, mais ou 
menos. Adeus. (Olha outra vez para o formulário). Onde é que nós íamos? Ah, sim. Vamos começar 
com as ações definidas na última reunião… Já as realizaste?  



Plano da Sessão: 10.1 
 

333 
 

ESTUDANTE: Sim… acho eu ... hemmm… A maior parte, acho. (O tom de voz é mais agudo, nenhuma 
expressão no rosto, inclinado para a frente para ler as ações, sem estabelecer contacto visual direto).  
R.E.: Na verdade, reparei que não fizeste a ação 3 ou 4. Parece que não te tens esforçado. Oh céus. 
(Sorri para o estudante) Mas eu sei que vais tratar disto até ao final do mês. (Volta a sorrir) Certo?  
ESTUDANTE: É só que as coisas têm estado um bocado…(Olha de relance para o R.E. (que continua 
a ler o formulário), depois olha para o chão, cobre a boca com a mão, suspira).  
R.E.: Passa-se alguma coisa? Sabes que podes falar francamente comigo. (Sorri, olha para o relógio 
atrás da cabeça do estudante, depois olha de novo para o estudante).  
ESTUDANTE: Não, estou bem. Desculpe. Sim, vou tratar disso. Sem problema. (Dito num tom de voz 
monocórdico, sem expressão no rosto, recostado na cadeira, olha para o R.E., depois desvia o olhar).  
R.E.: Ótimo. Continuando… 

 
Questões 
1. Que sinais não-verbais acompanham as palavras ditas pelo responsável de estágio e pelo 
estudante?  
2. Como pode a interpretação das mensagens verbais do responsável de estágio e do estudante ser 
alteradas pela informação não-verbal?  
3. À luz da tua interpretação, como poderia o responsável de estágio responder ao estudante tanto 
em termos verbais como em termos não-verbais no sentido de maximizar a eficácia da comunicação?  

 
 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
No final da apresentação da unidade, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa 
com base em: “Descreve sucintamente uma situação em que a tua comunicação não-verbal tenha sido mal-
entendida pelos outros. Como reagiste?”.  
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Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em grupo 
Trata-se de uma avaliação interna, realizada pelos formadores e participantes nos programas. Serão 
avaliados os níveis de conhecimento definidos pelos programas. O teste e a avaliação de 
conhecimentos terão lugar regularmente ao longo do programa, não só por escrito, mas também 
oralmente (exercícios, tarefas) e através da observação de indivíduos a realizar as tarefas. Os 
formadores realizarão exames e avaliações. Conforme o programa, não haverá exame final. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. Também podemos obter feedback das nossas próprias respostas 
através de um processo conhecido por ‘automonitorização’ (Hargie et al 2004). A automonitorização 
envolve mantermo-nos conscientes do que estamos a dizer e a fazer em interações sociais e do 
impacto que isso tem nos outros. Este tipo de feedback pode então ser usado para alterar ou adaptar 
o nosso comportamento conforme as respostas dos outros. Os comunicadores exímios demonstram 
um elevado grau de automonitorização, são pessoas que continuamente analisam e ajustam o seu 
próprio comportamento consoante a forma como o outro está a reagir. 

No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

 
 

  



Plano da Sessão: 10.1 
 

335 
 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

 O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve 
ser capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível 
de literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 

 Acolha as participações de todos os jovens. Envolva-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências ou feedback.   

 
Os seguintes princípios fundamentais da educação de adultos também fundamentam a 
implementação deste programa: 
1. O processo de aprendizagem centrado no participante. Aprendemos melhor quanto 
participamos ativamente no processo de formação. Os formandos são jovens e adultos, tal como os 
formadores, por conseguinte têm experiências de vida e conhecimento prévio que é relevante para 
discutir e abordar os temas da formação. 
Para além disso, podem tomar decisões em relação ao processo de formação e podem exprimir as 
suas opiniões e ideias sobre a forma como o processo de formação poderá ser facilitado e melhorado. 
2. O conhecimento tem um significado social. Os participantes estão mais interessados em aprender 
sobre questões relacionadas com a sua vida do dia a dia e estão mais interessados em tomar parte 
num processo de formação que apresenta situações que enfrentam frequentemente, identificando as 
semelhanças. 
3. O princípio de integração. O conhecimento é e permanece “aberto”. Um processo de formação 
deve adaptar-se às condições de vida e à realidade social em que ocorre. 
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10.2 Princípios de Comunicação Interpessoal 
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade visa fazer uma introdução básica ao campo de comunicação eficaz e procurará aumentar a 
consciência dos jovens sobre diferentes formas de comunicação, competências comunicacionais e 
comportamento social ou interpessoal envolvido. 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  

 Ponto chave 4: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito 
de equipa para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo s. 

 Ponto chave 5:  O(A) formador deverá explicar os conceitos principais dando explicações simples e 
verificando regularmente o nível de compreensão dos materiais (pedindo aos jovens que deem exemplos 
das suas próprias experiências para os conceitos recém-apresentados) e guiando-os se forem detetados 
mal-entendidos. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 
A implementação do programa é especificada no currículo do formador tomando em consideração as 
necessidades específicas dos participantes. 
 
Recomendação metodológica 
A característica chave do programe é o envolvimento ativo dos participantes na sua implementação, 
garantindo a mais elevada eficácia para o projeto, a valorização e sustentabilidade dos seus 
resultados e o impacto antecipado. Cada formando, juntamente com o(a) formador(a), trabalhando 
em grupos, considerará e avaliará os benefícios de frequentar o programa. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

 Princípios de comportamento linguístico 
 Princípios de perceção 
 Princípios de comunicação 
 Princípios de confirmação 
 Princípios de comportamento Linguístico e Comunicação Interpessoal Eficaz 
 Resolução de conflitos  

 
Boa comunicação interpessoal  

 Valores de comunicação interpessoal  
- Abertura 
- Espontaneidade 
- Aqui e agora 
- Autenticidade 
- Empatia 
- Aceitação 
- Calor 
- Confiança 

 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. 
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 aprender princípios de comunicação interpessoal 
 conhecer valores de comunicação interpessoal 
 compreender regras e orientações gerais da comunicação interpessoal 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

 

O que significa a expressão “princípios de comunicação interpessoal”? 
 

Que tipos de princípios conheces? 
 

Já ouviste falar sobre valores de comunicação interpessoal? Se sim, exemplifica.  
 

 

Atividade 

Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma 
criativa, prática, que promova o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de 
atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, role-play, brainstorming, resolução de problemas, 
exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por materiais relevantes, como 
sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo no tópico: “Regras, 
orientações e princípios de comunicação interpessoal” e descreva a informação incluída. 

 Exercício 

Uma breve história é lida aos jovens e estes têm de responder a questões relacionadas com o 
conteúdo da história. Provavelmente, as questões não são as que os jovens esperam.  
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Objetivo: Sublinhar que aquilo que nos pedem para fazer nem sempre é o esperado.  

Recursos: história do comboio apresentada abaixo  

Apresentação:  

1. Diga aos participantes que lhes vai ler uma breve história envolvendo um comboio à qual têm de 
prestar muita atenção dado que no final lhes irá colocar uma pergunta sobre a situação que vai ser 
descrita. Aconselhe os participantes que talvez seja conveniente tomar notas enquanto a história é 
lida.  

2. Leia aos jovens a seguinte história:  

Um comboio deixa a estação com 3 passageiros e pára em Londres, onde entram mais 5 passageiros. 
Seguidamente faz uma paragem em Albany onde saem 2 passageiros. A paragem seguinte é 
Pleasantville e entram 23 novos passageiros. O comboio volta a parar em Dallas, onde saem 21 
passageiros e ninguém entra. O comboio continua a sua viagem e chega a Hollywood, onde entram 
mais 3 passageiros. As paragens seguintes são Buffalo, onde embarcam 6 pessoas e saem 4, 
Moosehead onde não entra nem sai ninguém, e Clarksburg onde entram 24 passageiros. O comboio 
chega ao final do percurso em Los Angeles, onde todos desembarcam.  

3. Depois de ter acabado de ler a história, faça a pergunta: Quantas paragens fez o comboio? 

4. É provável que os jovens se tenham focados em quantos passageiros se encontravam no comboio 
quando este chegou ao seu destino final. Pergunte aos jovens quantos estavam mais focados nisto do 
que no número de paragens. 

5. Pergunte se alguém consegue responder à pergunta de quantas paragens o comboio fez. Pergunte 
igualmente se alguém consegue responder quantos passageiros se encontravam no comboio quando 
este chegou a Los Angeles.  

6. A resposta à pergunta sobre o número de paragens feitas pelo comboio é 9, incluindo o seu destino 
final.  

7. Estavam 37 passageiros no comboio quando este chegou a Los Angeles. Talvez seja interessante 
reconhecer que o comboio deu uma grande volta até chegar a Los Angeles.  

Debriefing: Discuta a(s) razão(ões) por que os jovens podem ter-se focado na dimensão errada 
enquanto ouviam a história. As respostas prováveis poderão ser que se limitaram a assumir que a 
pergunta seria quantos passageiros restariam no final da viagem de comboio. Sublinhe que, muitas 
vezes, os nossos pressupostos fazem com que nos foquemos nas coisas erradas quando comunicamos 
com os outros e que temos de nos manter abertos ao que possa ser mais importante e crítico nas 
comunicações. 
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Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

Atividades Extra 
 
 

Trabalho de Casa 
No final da apresentação da unidade, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa 
com base em: Descreve no máximo em 10 linhas uma situação em que tu e um(a) amigo(a), usaram 
empatia na vossa comunicação/discussão. Como interagiste? Que resposta deste? 

 

Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

 Lista de Verificação 
 

 Discussão em grupo 
Trata-se de uma avaliação interna, realizada pelos formadores e participantes nos programas. Serão 
avaliados os níveis de conhecimento definidos pelos programas. O teste e a avaliação de 
conhecimentos terão lugar regularmente ao longo do programa, não só por escrito, mas também 
oralmente (exercícios, tarefas) e através da observação de indivíduos a realizar as tarefas. Os 
formadores realizarão exames e avaliações. Conforme o programa, não haverá exame final. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 

Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como 
as mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma 
competência chave da comunicação eficaz. Também podemos obter feedback das nossas próprias 
respostas através de um processo conhecido por ‘automonitorização’ (Hargie et al 2004). 
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A automonitorização envolve mantermo-nos conscientes do que estamos a dizer e a fazer em 
interações sociais e do impacto que isso tem nos outros. Este tipo de feedback pode então ser usado 
para alterar ou adaptar o nosso comportamento conforme as respostas dos outros. Os comunicadores 
exímios demonstram um elevado grau de automonitorização, são pessoas que continuamente 
analisam e ajustam o seu próprio comportamento consoante a forma como o outro está a reagir. 

No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve 
ser capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível 
de literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 

 Acolha as participações de todos os jovens. Envolva-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências ou feedback.   

 
 

Os seguintes princípios fundamentais da educação de adultos também fundamentam a 
implementação deste programa: 
1. Facultar o processo de aprendizagem focado no participante. Aprendemos melhor quanto 
participamos ativamente no processo de formação. Os formandos são jovens e adultos, tal como os 
formadores, por conseguinte têm experiências de vida e conhecimento prévio que é relevante para 
discutir e abordar os temas da formação. 
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Para além disso, podem tomar decisões em relação ao processo de formação e podem exprimir as 
suas opiniões e ideias sobre a forma como o processo de formação poderá ser facilitado e melhorado. 
2. O conhecimento tem um significado social. Os participantes estão mais interessados em aprender 
sobre questões relacionadas com a sua vida do dia a dia e estão mais interessados em tomar parte 
num processo de formação que apresenta situações que enfrentam frequentemente, identificando as 
semelhanças. 
3. O princípio de integração. O conhecimento é e permanece “aberto”. Um processo de formação 
deve adaptar-se às condições de vida e à realidade social em que ocorre. 
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10.3 Técnicas de Comunicação Alternativa 
 

Duração: 2 horas 

 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade visa fazer uma introdução básica ao campo de comunicação eficaz e procurará aumentar a 
consciência dos jovens sobre diferentes formas de comunicação, competências comunicacionais e 
comportamento social ou interpessoal envolvido. 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  

 Ponto chave 4: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito 
de equipa para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 

 Ponto chave 5: O(A) formador deverá explicar os conceitos principais dando explicações simples e 
verificando regularmente o nível de compreensão dos materiais (pedindo aos jovens que deem exemplos 
das suas próprias experiências para os conceitos recém-apresentados) e guiando-os se forem detetados 
mal-entendidos. 
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 Análise da Unidade  
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 
A implementação do programa é especificada no currículo do formador tomando em consideração as 
necessidades específicas dos participantes. 
 
Recomendação metodológica 
A característica chave do programa é o envolvimento ativo dos participantes na sua implementação, 
garantindo a mais elevada eficácia para o projeto, a valorização e sustentabilidade dos seus 
resultados e o impacto antecipado. Cada formando, juntamente com o(a) formador(a), trabalhando 
em grupos, considerará e avaliará os benefícios de frequentar o programa. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

O processo de comunicação  
 

 Enviar a Mensagem 
 O Canal 
 Receber a Mensagem 
 Feedback – exercício 
 Contexto 
 Ruído: psicológico, semântico, ambiental, incapacidade, organizacional. 

 
Competências de Escuta Ativa 
 Barreiras à Escuta  
 Comportamentos de Escuta 
 

 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. 
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 
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Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

… para os jovens … 
 

 aprender as regras e orientações gerias do processo de comunicação 
 conhecer o processo de comunicação 
 compreender as competências de escuta ativa 

 
 

Discussão/ Questões Iniciais  
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

O que significa processo de comunicação? 
 

Quais são os canais de comunicação? 
 

 Qual o grau de importância da comunicação no ambiente escolar? E no ambiente de trabalho? 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo no tópico: “Técnicas de 
comunicação especial e alternativa” e descreva a informação incluída. 
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 Tipo de Atividade: Brainstorming 

O(A) formador(a) convida os jovens a discutir o processo de comunicação. Quais são as suas ideias e 
reflexões sobre o que constitui boa comunicação. O que significa boa comunicação?  

 Tipo de Atividade: Escrita 

 Exercício 

Considera o exemplo seguinte:  

(A cena é um atarefado escritório em open-space, cheio de pessoas em movimento e ruídos de fundo). 
Responsável de Estágio: Então, como correram as coisas ontem? (A ver email no PC, franze sobrolho, 
começa a digitar.) Trabalhador-estudante: Humm bem. (dito em voz baixa, sem expressão. Lança um 
olhar para o responsável de estágio, depois para os outros na sala, depois olha para o chão. Ao início, a 
mão cobre a boca, depois começa a roer as unhas).  

a. Quer seja intencional quer não seja, que mensagem está o responsável de estágio a enviar, em tua 
opinião? 

b. Que proporção dela é veiculada por palavras, e não por comportamento não-verbal?  

c. Que mensagem dá o estudante, em resposta? 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

 Atividades Extra 
 

Trabalho de Casa 
No final da apresentação da unidade, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa 
com base em: 
Nos próximos dias, procura oportunidades de praticar algumas das competências trabalhadas. Para 
começar, isto pode acontecer em situações mais informais, com amigos, antes de expandires para 
situações relacionadas com o trabalho. Procura responder às seguintes questões:  
 

a. De que barreiras ou distrações tenho consciência?  

b. Como as minimizo?  

c. Que competências de atenção estou a usar?  
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d. Que competências de acompanhamento estou a usar (para encorajar ou validar o falante).  

e. Que competências refletoras estou a usar?  

Verifica as tuas respostas comparando-as com a informação dada nesta secção. Se possível, partilha os 
objetivos do exercício com os outros, depois de teres praticado as competências e de teres obtido algum 
feedback deles sobre como se sentiram por tu os escutares. 

 

Avaliação 
The evaluation element is a crucial part of each lesson plan, because it indicates whether and to which extent the objectives and goals 
have been reached.  

 

Lista de Verificação 
 

Discussão em Grupo 
Trata-se de uma avaliação interna, realizada pelos formadores e participantes nos programas. Serão 
avaliados os níveis de conhecimento definidos pelos programas. O teste e a avaliação de 
conhecimentos terão lugar regularmente ao longo do programa, não só por escrito, mas também 
oralmente (exercícios, tarefas) e através da observação de indivíduos a realizar as tarefas. Os 
formadores realizarão exames e avaliações. Conforme o programa, não haverá exame final. 

 

 Feedback Colaborativo  
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

 Discussão em grupo 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como as 
mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. Também podemos obter feedback das nossas próprias respostas 
através de um processo conhecido por ‘automonitorização’ (Hargie et al 2004). A automonitorização 
envolve mantermo-nos conscientes do que estamos a dizer e a fazer em interações sociais e do 
impacto que isso tem nos outros. Este tipo de feedback pode então ser usado para alterar ou adaptar 
o nosso comportamento conforme as respostas dos outros. Os comunicadores exímios demonstram 
um elevado grau de automonitorização, são pessoas que continuamente analisam e ajustam o seu 
próprio comportamento consoante a forma como o outro está a reagir. 
No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 
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 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 

 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve 
ser capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível 
de literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 
 

 Acolha as participações de todos os jovens. Envolva-os ativamente nas sessões com as suas 
experiências ou feedback.   

 
 

Os seguintes princípios fundamentais da educação de adultos também fundamentam a 
implementação deste programa: 
1. Facultar o processo de aprendizagem focado no participante. Aprendemos melhor quanto 
participamos ativamente no processo de formação. Os formandos são jovens e adultos, tal como os 
formadores, por conseguinte têm experiências de vida e conhecimento prévio que é relevante para 
discutir e abordar os temas da formação. 
Para além disso, podem tomar decisões em relação ao processo de formação e podem exprimir as 
suas opiniões e ideias sobre a forma como o processo de formação poderá ser facilitado e melhorado. 
2. O conhecimento tem um significado social. Os participantes estão mais interessados em aprender 
sobre questões relacionadas com a sua vida do dia a dia e estão mais interessados em tomar parte 
num processo de formação que apresenta situações que enfrentam frequentemente, identificando as 
semelhanças. 
3. O princípio de integração. O conhecimento é e permanece “aberto”. Um processo de formação 
deve adaptar-se às condições de vida e à realidade social em que ocorre. 
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10.4 Tomar Decisões 
 

Duração: 2 horas 
 

Síntese 
A síntese apresenta em traços gerais a unidade/o módulo, os respetivos objetivos e resultados bem como a sua ligação às restantes 
unidades. Descreve a sucessão de atividades que deverão ter lugar durante a sessão.  

Esta unidade visa fazer uma introdução básica ao campo de comunicação eficaz e procurará aumentar a 
consciência dos jovens sobre diferentes formas de comunicação, competências comunicacionais e 
comportamento social ou interpessoal envolvido. 

Ponto chave 1: A apresentação da unidade deverá ser realizada de forma criativa, conquistando 
assim a participação e envolvimento dos jovens, pontos essenciais para satisfazer as suas necessidades 
e atingir os objetivos da sessão. 
 

 Ponto chave 2: Muito embora a informação no texto tenha sido adaptada à idade dos jovens, os 
formadores deverão ter em conta que os contextos dos jovens variam e, assim, alguns conceitos ou 
explicações devem ser dados de forma mais simplificada e resumida para os jovens que possam sentir 
dificuldades. 
 

 Ponto chave 3: O(A) formador(a) deverá envolver os jovens numa aprendizagem significativa e 
certificar-se que os jovens são capazes de estabelecer a ligação entre os materiais apresentados e as suas 
experiências e exemplos práticos.  

 Ponto chave 4: É importante criar um ambiente amigável e positivo. Deve ser fomentado espírito 
de equipa para que os jovens queiram participar e colaborar nas atividades de grupo. 

 Ponto chave 5:  O(A) formador deverá explicar os conceitos principais dando explicações simples e 
verificando regularmente o nível de compreensão dos materiais (pedindo aos jovens que deem exemplos 
das suas próprias experiências para os conceitos recém-apresentados) e guiando-os se forem detetados 
mal-entendidos. 
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 Análise da Unidade 
Os conteúdos da Unidade são apresentados e analisados em mais detalhe, descrevendo-se os passos a realizar para a apresentação da 
sessão. 

No início do processo de formação, o(a) formador(a) e os formandos acordarão as questões que 
facilitarão o processo de formação (por exemplo, em relação a logística, requisitos de assiduidade, 
problemas inesperados que possam surgir, gestão de conflitos) e definirão os seus direitos e deveres 
durante a formação. 
 
A implementação do programa é especificada no currículo do formador tomando em consideração as 
necessidades específicas dos participantes. 
 
Recomendação metodológica 
A característica chave do programa é o envolvimento ativo dos participantes na sua implementação, 
garantindo a mais elevada eficácia para o projeto, a valorização e sustentabilidade dos seus 
resultados e o impacto antecipado. Cada formando, juntamente com o(a) formador(a), trabalhando 
em grupos, considerará e avaliará os benefícios de frequentar o programa. 
 
Depois destas discussões, o(a) formador(a) seguirá com o conteúdo da Unidade. O(A) formador(a) 
começará a apresentação (usando uma apresentação PowerPoint) com base em: 
 

 Comportamento Observável na Tomada de Decisões Sensatas 
 Estratégias de tomada de decisão 
 Efeitos do stress na tomada de decisão 

 
A sessão terminará com exercícios, feedback dos participantes e avaliação. 
Se os jovens se mostrarem interessados neste tema, o(a) formador(a) pode sugerir algumas 
referências sobre as temáticas e discutir as suas questões. 
 

 

 Objetivos 
Os objetivos proporcionam uma visão global das metas pretendidas para cada sessão. Um conjunto de Resultados de Aprendizagem 
descreve o conhecimento e as competências que os jovens terão adquirido no final da sessão.  

 
As metas e objetivos desta Unidade são: 
 

 … para os jovens … 
 

 aprender como tomar uma decisão sob stress 
 conhecer as estratégias de tomada de decisão 
 compreender o efeito de decisões certas/erradas na nossa vida 
 entender os efeitos das nossas decisões para os outros 
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 Discussão/ Questões Iniciais 
Pretende-se que a discussão apresente os objetivos aos jovens através de perguntas relevantes para o tema.  

O que é essencial quando temos de tomar uma decisão? 
 

Quais são as características da tomada de decisão? 
 

 Conheces estratégias para uma boa decisão? 
 

O que é mais difícil para ti quando tens de tomar uma decisão? 
 

 

Atividade 
Cada plano de sessão descreve atividades que apoiam os objetivos. A atividade deverá sugerir uma forma criativa, prática, que promova 
o desenvolvimento das competências referidas em cada módulo. Tipos de atividades são: discussão em grande grupo, trabalho a pares, 
role-play, brainstorming, resolução de problemas, exercícios escritos, estudos de caso, testes, etc. Cada atividade é complementada por 
materiais relevantes, como sejam fichas, flipcharts, vídeos, etc. 

 

 Tipo de Atividade: Apresentação/ Pequena Palestra 
 
Usando um projetor, mostre aos jovens a apresentação PowerPoint consistindo no tópico: “Técnicas de 
comunicação alternativa” e descreva a informação incluída. 

 Tipo de Atividade: Brainstorming 

O(A) formador(a) convida os jovens a discutir o significado de tomar decisões. Que ideias e reflexões têm 
sobre uma decisão acertada?  

 Tipo de Atividade: Flipchart 

Exemplo: Negar a tomada de decisão 

Eliminar o problema negando a sua existência. Isto geralmente acontece quando o stress é 
extremamente elevado e a pessoa não consegue lidar com a situação. 

Exemplo: O comandante está a ter dificuldades em analisar os aparelhos de navegação, quando percebe 
que é provável uma situação de abalroamento de outro navio que se encontra próximo. Elimina a 
possibilidade de uma colisão insistindo que o outro navio empreenderá a ação adequada a tempo. Não 
são consideradas contingências. 
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Desvantagem: O problema não é resolvido e o decisor elimina toda a informação adicional que possa 
aumentar o seu stress. 

Estas estratégias serão por ventura eficazes? 

Quando não temos muito tempo, será que não fazemos o mínimo para sobreviver? Não tomamos atalhos 
que não tenham consequências sérias? Em situações de emergência, não separamos a informação 
importante da que não é importante? 

Não teremos sempre pouco tempo, ou é tudo uma emergência? 

  Se a resposta for sim, podemos estar a usar habitualmente estas estratégias de tomada de 
decisão. Este hábito inconsciente aumenta o nosso risco de um contratempo. 

 Se a resposta for não, temos de determinar a frequência e a(s) razão(ões) por que enfrentamos 
estas crises. 

Tomar uma decisão consciente para resolver um problema é bom. Quando o fazemos, as perguntas 
formuladas acima descrevem os modos como podemos definir prioridades para as alternativas, não 
estratégia de tomada de decisão. 

 

Extensão 
A atividade de extensão é concebida para complementar a atividade original quer como trabalho de casa, quer como mais um trabalho 
de sessão.  

 

 Atividades Extra 
 
 

 Trabalho de Casa 
No final da apresentação da unidade, o(a) formador(a) pedirá aos jovens que preparem um trabalho de casa 
com base em: Descreve uma situação em que tenhas tido de tomar uma decisão e usaste pelo menos 
duas das estratégias de tomada de decisão. Como resolveste a situação? 
  

 

 Avaliação 
O elemento de avaliação é uma parte essencial de cada plano de sessão, porque indica se e até que ponto os objetivos e metas foram 
atingidos.  

 

 Lista de Verificação 
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Discussão em grupo 
Trata-se de uma avaliação interna, realizada pelos formadores e participantes nos programas. Serão 
avaliados os níveis de conhecimento definidos pelos programas. O teste e a avaliação de 
conhecimentos terão lugar regularmente ao longo do programa, não só por escrito, mas também 
oralmente (exercícios, tarefas) e através da observação de indivíduos a realizar as tarefas. Os 
formadores realizarão exames e avaliações. Conforme o programa, não haverá exame final. 

 

 Feedback Colaborativo 
A secção de feedback colaborativo sugere uma forma de colaborar nos resultados da atividade e as secções de extensão do plano de 
sessão. 

 

Discussão em grupo 
Feedback inclui mensagens tanto verbais como não-verbais dos outros e permite-nos avaliar como 
as mensagens foram entendidas e a resposta a elas. Escutar ativamente o feedback é uma competência 
chave da comunicação eficaz. Também podemos obter feedback das nossas próprias respostas 
através de um processo conhecido por ‘automonitorização’ (Hargie et al 2004). A automonitorização 
envolve mantermo-nos conscientes do que estamos a dizer e a fazer em interações sociais e do 
impacto que isso tem nos outros. Este tipo de feedback pode então ser usado para alterar ou adaptar 
o nosso comportamento conforme as respostas dos outros. Os comunicadores exímios demonstram 
um elevado grau de automonitorização, são pessoas que continuamente analisam e ajustam o seu 
próprio comportamento consoante a forma como o outro está a reagir. 

No nosso curso, o feedback virá de ambos, do(a) formador(a) e também dos jovens. O(A) formador(a) 
pode pedir aos jovens que deem feedback para melhorar (se possível) as apresentações e o ensino. 

 
 

 Dicas para o Formador 
As dicas para o formador sugerem formas criativas que permitam ao(à) formador(a) enriquecer a atividade e/ou integrar a atividade 
numa área temática sugerida. Na secção de dicas serão incluídas as preparações realizadas pelo(a) formador(a) para ensinar cada 
modulo e os materiais que deverão estar prontos a ser usados. Os planos de sessão incluem fichas copiáveis para os jovens e outros 
elementos da sessão.  

 

 Coloque aos jovens questões estreitamente relacionadas com o conceito alvo sem se desviar do que é 
central, ou seja, é importante manter os jovens focados e fazê-lo sentir-se confortáveis com o ritmo e o 
nível da informação que lhes é transmitida. 
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 Procure evitar apresentações extensas que tendem a estar mais concentradas em detalhes e 
descrições, em vez de sugestões e dicas práticas. Os jovens têm tendência a perder o interesse quando 
ouvem descrições pormenorizadas. 

 Faculte aos jovens várias fontes de informação, caso eles se interessem por saber mais sobre os temas 
discutidos na Unidade.   

O(A) formador(a) deve ser flexível e capaz de usar métodos de aprendizagem ativa e também deve 
ser capaz de ajustar alguns exercícios à estrutura do grupo (homens/mulheres, casais, etc.), ao nível 
de literacia dos participantes e a outras competências (e.g. relacionados com trabalho com tabelas).  

 
 

 Acolha as participações de todos os jovens. Envolva-os ativamente nas sessãos com as suas 
experiências ou feedback.   

 
 

Os seguintes princípios fundamentais da educação de adultos também fundamentam a 
implementação deste programa: 
1. Facultar o processo de aprendizagem focado no participante. Aprendemos melhor quanto 
participamos ativamente no processo de formação. Os formandos são jovens e adultos, tal como os 
formadores, por conseguinte têm experiências de vida e conhecimento prévio que é relevante para 
discutir e abordar os temas da formação. 
Para além disso, podem tomar decisões em relação ao processo de formação e podem exprimir as 
suas opiniões e ideias sobre a forma como o processo de formação poderá ser facilitado e melhorado. 
2. O conhecimento tem um significado social. Os participantes estão mais interessados em aprender 
sobre questões relacionadas com a sua vida do dia a dia e estão mais interessados em tomar parte 
num processo de formação que apresenta situações que enfrentam frequentemente, identificando as 
semelhanças. 
3. O princípio de integração. O conhecimento é e permanece “aberto”. Um processo de formação 
deve adaptar-se às condições de vida e à realidade social em que ocorre. 
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Notas e Soluções para o(a) Formador(a) 
 

Sub-Unidade 2.3 
Ficha 3 
Respostas: 
Situação 1: Faltar a uma audiência no tribunal pode ter consequências graves. Se alguém faltar a uma audiência marcada no tribunal, o 

juiz pode ordenar que seja emitido um mandato de captura e essa pessoa será presa. Depois de presa, ele ou ela pode 
ficar na prisão até à próxima audiência em tribunal ou o juiz pode ordenar que se estabeleça uma fiança. 

Situação 2: Assinar um contrato é uma situação séria. Depois de assinar, a pessoa fica legalmente obrigado ao que o contrato estipula. Se 
tens dúvidas sobre o contrato, deves consultar alguém. Se não tiveres dinheiro para pagar serviços jurídicos, podes 
solicitar à Segurança Social aconselhamento jurídico gratuito (http://www.seg-social.pt/protecao-juridica).  

Situação 3: O mais comum será pagares uma multa (20- 40 €, dependendo de quando a pagares) e deslocares-te à esquadra de polícia 
para apresentares a tua carta de condução. Há um conjunto de documentos que todos os condutores têm de ter consigo 
quando conduzem (Cartão do Cidadão, carta de condução, seguro automóvel, documento da inspeção periódica, se 
aplicável, etc.). Caso contrário, receberás multas e punições.    

 
Sub-Unidade 2.4 
 
Ficha 1: VERDADEIRO: 1, 3, 4, 6, 9, 10; FALSO: 2, 5, 7, 8 
 
Ficha 2: 
Esta não é uma atividade de teste, por isso aceitam-se todas as respostas, desde que refiram Direitos Humanos específicos. Alguns 
direitos que devem ser incluídos são os seguintes, baseados nos Artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos:  

Artigo 1 Direito à Igualdade Artigo 13 
Direito a Liberdade de Movimentos dentro e 
fora do País 

Artigo 2 Direito à Não Discriminação Artigo 14 
Direito a Asilo em outros Países para 
escapar a Perseguição 

Artigo 3 
Direito à Vida, Liberdade e Segurança 
Pessoal 

Artigo 15 
Direito a uma Nacionalidade e Liberdade de 
a Alterar 

Artigo 4 
Direito a não ser mantido em 
escravatura 

Artigo 16 Direito ao Casamento e Família 

Artigo 5 
Direito a não sofrer Tortura nem 
Tratamento Degradante 

Artigo 17 Direito a Propriedade Própria 

Artigo 6 
Direito ao Reconhecimento enquanto 
Pessoa Perante a Lei 

Artigo 18 
Direito à Liberdade de Pensamento e 
Religião 

Artigo 7 Direito a Igualdade Perante a Lei Artigo 19 Direito à Liberdade de Opinião e Informação 

Artigo 8 
Direito a Proteção por Tribunal 
Competente 

Artigo 20 
Direito à Liberdade de Reunião e Associação 
Pacíficas 

Artigo 9 
Direito a Não ser Arbitrariamente 
Preso 

Artigo 21 
Direito a Participar no Governo e em 
Eleições Livres 

Artigo 10 Direito a Ser Ouvido com Justiça Artigo 22 Direito a Segurança Social 

Artigo 11 Direito à Presunção de Inocência Artigo 23 Direito a Trabalho Desejável e Sindicalização 

Artigo 12 Direito a Não Sofrer Intromissões na 
sua Privacidade, Família, Lar e 
Correspondência 

Artigo 24 Direito ao Descanso e a Lazer 

 

 

 
Ficha 3: As afirmações 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, e 12 devem ser assinaladas na coluna “desejos”. Os restantes itens podem ser assinalados em 
qualquer ou ambas as outras colunas. Caso se verifique algum mal-entendido, o(a) formador(a) deve estabelecer a diferença entre um 
direito (e.g. comida e roupas decentes) e desejos (e.g. fast food e boas roupas), para que os jovens percebam a diferença.  
 
“Quiz”: Respostas certas: 1a, 2b, 3c, 4c, 5c (A Convenção sobre os Direitos das Crianças proíbe o trabalho infantil se for perigoso ou uma 
forma de exploração, mas permite que os governos estabeleçam a idade abaixo da qual a proibição é válida. Existe muita pressão para 



Notas e Soluções para o(a) Formador(a) 
 

356 
 

chegar a restrições severas sobre o trabalho infantil), 6c (C é a resposta certa, embora o direito à saúde proteja os seres humanos de 
danos causados diretamente pela poluição. Nesses casos, apenas os seres humanos estão universalmente protegidos, os animais ou as 
plantas não estão. A Carta Africana e a Carta da União Europeia, que não são universalmente válidas, estabelecem efetivamente, até certo 
ponto, o direito a um meio ambiente saudável), 7c (a tortura não é permitida mesmo em casos de emergência nacional), 8a d c.   
 
Sub-Unidade 3.1 
Lista de Verificação: Certo: 1, 4. 
 
Sub-Unidade 3.2 
Ficha 2: Falsas: 1, 3, 4, 10 
Ficha 4: Ordem correta: B, A, E, F, D, C 
Ficha 6: 

Talão de Registo 
Data Descrição Levantamento Depósito Saldo 
1/10      € 112 14 
2/10 Dinheiro 25 00   -25 00 

15/10 Recebido Babysitter   15 50 +15 50 
31/10 Juros   2 32 +2 32 
3/11 Depósito Caixa MB   10 00 +10 00 
4/11 Levantamº Caixa MB 20 00   -20 00 

      € 95 56 
 
Lista de Verificação: FALSAS: 2, 3, 4, 5 
 
Sub-Unidade 3.3 
Ficha 2 

Respostas para o(a) formador(a): 
1. A Alex vai ganhar 20.00€ menos do que os seus habituais ganhos de 4 semanas. (60.00€) 
2. A Alex precisa de poupar 20.00€ a cada 4 semanas durante aproximadamente 3 meses 
3. Há 13 períodos de 4 semanas num ano (é preciso dividir 52 por 4 = 13). Depois, multiplica-se 13 por 15€, que é o montante de 

dinheiro que a Alex poupa num período de 4 semanas. (resposta: 195€) 
Ficha 3 
Ao apresentar esta tabela aos jovens, reveja com eles alguns dos pontos fundamentais de orçamentos pessoais.   
Ficha 4 
(Loja A: 4,34€ por 2 garrafas) 
Dicas: 
• Calcule o custo de 1 garrafa de refrigerante em cada loja dividindo o preço pelo número de garrafas desse preço. 
• Divida 6,50€ por 3. 
• Divida 8,89€ por 4. 
• Multiplique estes valores por 2 para obter o custo de 2 garrafas de refrigerante. 
• Compare os custos. 
Ficha 5: O(A) formador(a) começará por explicar aos jovens que distinguir entre necessidades e desejos também implica avaliar todas as 
opções antes de fazer uma compra.  
Depois, pede a pequenos grupos que discutem o seguinte cenário durante cinco minutos. Tens 200€ e podes comprar ou uma consola de 
videojogos ou uma máquina fotográfica digital (ou um novo telemóvel). O que comprarias e porquê? Porque não comprar as duas? 
O(A) formador(a) deverá dar cinco minutos e depois convidar os grupos a partilhar os respetivos raciocínios. Deverá explicar que, seja 
qual for a decisão de compra, escolher uma opção afeta se podemos ou não fazer outras escolhas. A isto chama-se “custo de 
oportunidade”. 
O(A) formador deverá explicar que se os jovens comprarem a máquina fotográfica/telemóvel, a consola de videojogos seria o custo de 
oportunidade e vice-versa. Pode pedir aos jovens que considerem a escolha entre gastar 200€ num novo telemóvel e fazer o pagamento 
da prestação de um automóvel. Se optarem por comprar o telemóvel, como pagarão a prestação do automóvel? Os jovens deverão ver 
como o custo de oportunidade afeta a escolha entre uma necessidade e um desejo. 
Lista de verificação: Certo: 2, 6, 7 
 
Sub-Unidade 3.4 
Ficha 3 Certo: 2, 6, 7 
Ficha 5 
Para o(a) formador(a) 

Custo original da compra Meses para pagar a dívida Montante pago em juros Preço final 
200 27 61,40 261,40 
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Custo original da compra Meses para pagar a dívida Montante pago em juros Preço final 
2000 87 2344,86 4344,86 

 
Lista de Verificação: Certo: 2, 6, 7 
 
 
Sub-Unidade 4.1 
Ficha 2 
Vantagens de arrendar ou alugar 
Alugar um apartamento tem diversas vantagens em relação à compra, especialmente para quem não têm certezas sobre suas 
necessidades de habitação a longo prazo ou que tem recursos limitados. A maioria das pessoas que recorrem ao aluguer são jovens 
adultos solteiros. Existe, no entanto, um número crescente de pessoas mais velhas que também é atraído pelo aluguer, isto porque é 
muito mais fácil planear exatamente quanto será necessário pagar de aluguer todos os meses. Além disso, quem aluga não precisa de se 
preocupar com cortar o cortar da relva ou outros aspetos da manutenção externa do apartamento; no entanto, ao alugar uma casa isso 
pode, ou não, ser verdade. Confiar numa outra pessoa para cuidar de assuntos de manutenção interna e externa possibilita uma 
disponibilidade de tempo e de dinheiro adicionais que podem ser gastos com amigos e familiares ou outras formas de lazer. Além disso, 
alguns os conjuntos de apartamentos oferecem uma ampla variedade de comodidades (sala de ginástica, estacionamento coberto, 
piscina, sala de condomínio, etc.) como parte do pagamento mensal do aluguer. Ter tudo incluído numa prestação mensal torna tudo 
mais acessível. O aluguer também tende a dar-lhe mais flexibilidade no caso de mudar de emprego ou de outras mudanças na sua vida. 
Se decidir fazer as malas e mudar-se, apenas necessitará de negociar com o proprietário os seus requisitos de locação, em vez de tentar 
vender uma casa. A maioria dos alugueres, ou arrendamentos, dura seis meses ou um ano e tem uma cláusula de cancelamento, 
permitindo-lhe que resolva legalmente seu contrato com o proprietário. Vender uma casa geralmente leva muito mais tempo e tem 
menos garantias. Ao alugar, as suas despesas básicas incluem o seu pagamento mensal do aluguer, a caução, o pagamento do seguro e os 
serviços, como a água, a eletricidade, o gaz, as comunicações (televisão por cabo, Internet, telefone, …) . Uma caução diz respeito a um ou 
dois meses de aluguer que é paga quando se muda para o apartamento e é retido pelos proprietários para cobrir eventuais danos à 
propriedade ou às taxas de limpeza. Frequentemente essa caução é descontada nos meses finais do período de arrendamento, antes da 
rescisão do contrato, caso não haja danos provocados no apartamento. Alguns apartamentos exigirão que você pague seus próprios 
serviços, enquanto outros incluirão serviços no valor do aluguer. Se pagar seus próprios serviços públicos, você também pode ser 
obrigado a pagar um depósito com cada uma das empresas de serviços públicos. A regra geral é que as suas despesas com habitação não 
devem ir além de 30% dos seus rendimentos ilíquidos ou 25% dos seus rendimentos líquidos para as despesas. Lembre-se destes 
valores quando procurar um apartamento, pois eles podem influenciar quanto pode pagar pela sua habitação. 
Desvantagens de Arrendar  
O arrendamento ou aluguer tem também diversas desvantagens, como por exemplo a falta de controle sobre a propriedade e falta de 
privacidade. Ao alugar, os proprietários ou gerentes da propriedade são responsáveis por todos os reparos e manutenção geral. No 
entanto, se eles não derem resposta atempadamente, pode acabar por viver numa situação menos desejável com torneiras que pingam, 
janelas partidas ou outros problemas. Se estiver a pagar as contas dos serviços (água, eletricidade, gás, televisão, Internet, telefone, …) e 
passar vários meses com uma torneira que não veda bem, isso fará aumentar os seus gastos de água. Janelas partidas ou outros 
problemas podem tornar-se problemas graves de segurança ou saúde. Isto caso o proprietário não responda às suas solicitações de 
reparações. 
Além disso, o aluguer de uma casa ou apartamento pode ter diversas restrições. Por exemplo, não pode pintar as paredes com a sua cor 
favorita ou pregar pregos nas paredes para pendurar os seus próprios quadros. Os proprietários podem também limitar o número de 
convidados durante a noite, limitar ou não permitir animais de estimação e interferir no seu comportamento pessoal. Cada uma das 
restrições deve ser especificada no contrato de arrendamento, o que torna extremamente importante ler e perceber tudo muito bem no 
documento antes de o assinar e mudar-se para lá. Uma vez lá, é obrigado a cumprir as condições acordadas no contrato. 
Embora o aluguer não permita tantos benefícios como comprar uma casa, ele possibilita um lugar para morar e pode reduzir suas 
despesas e obrigações mensais gerais. 
 
Sub-Unidade 4.2 
Brainstorming: Respostas potenciais - anúncios em jornais/ revistas, Internet, agências imobiliárias, perguntar aos conhecidos (amigos, 
família, técnicos de assistência, o senhorio de um(a) amigo(a), professores, etc.), andando pelas ruas e procurando letreiros “Para 
arrendar” ou “Arrenda-se” ou “Aluga-se”,quadros de avisos nas escolas, supermercados, associações, etc. 
Lista de Verificação: Verdadeiras: 2, 3, 5, 9 

Sub-Unidade 4.3 
Ficha 1: A não ser que o contrato de arrendamento explicite que o senhorio pode entrar no apartamento / casa, NÃO tem o direito de o 
fazer, exceto em emergências ou para inspeções ou reparações de rotina e, preferivelmente, quando o inquilino recebe informação 
antecipadamente. Em todos os contratos de arrendamento (orais ou escritos), o inquilino tem o direito implícito a desfrutar tranquila e 
calmamente da habitação. Um inquilino também tem direito a privacidade na sua própria casa. 
Ficha 2: Algumas respostas a ser colocadas na lista incluem: 
Informação sobre o senhorio, nome(s) do(s) inquilino(s), endereço do apartamento, renda, a periodicidade do pagamento da renda, 
informação sobre atraso no pagamento, forma de pagar a renda, encargos adicionais potenciais (e.g. por substituir uma chave, por 
permitir animais, etc.), serviços pagos pelo senhorio (e.g. água), caução, condições/cláusulas (sobre animais, hóspedes, alterações ao 
apartamento, subarrendamento, seguro da renda, etc.), data de início e de término do contrato, aviso e penalizações por rescindir o 
contrato antecipadamente, entre outros. 
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Pede-se aos jovens que pensem em todos os tipos de informação. O(A) formador(a) regista apenas as respostas corretas, explicando as 
razões por que algumas respostas são incorretas. 
 
Sub-Unidade 8.2 
Ficha 2 

Afirmações de factos e mitos  MITO ou VERDADE 
Muitos consumidores de droga dizem que a marijuana foi o seu 
primeiro passo para consumirem outras drogas. 

Facto: Em regra, as pessoas que se tornam toxicodependentes 
começaram com uma droga barata e leve, de fácil acesso. 

As drogas ajudam as pessoas a lidar com os seus problemas. 
Mito: Os problemas não desaparecem, e muitas vezes tornam-se 
mais graves. 

O café e o chá contêm estimulantes, drogas. 
O café, o chá e muitos refrigerantes contêm cafeína, que é um 
estimulante, mas não é uma droga.   

A dependência do álcool é uma doença. 
Facto: A dependência do álcool é muitas vezes vista como uma 
doença. Pode responder a tratamento, o qual poderá incluir 
eliminar todo o consumo de álcool.  

Se usarmos drogas não injetáveis, não seremos infetados por 
HIV. 

Mito: Beber álcool ou consumir outras drogas pode inibir a 
capacidade de usar o preservativo corretamente ou pode mesmo 
fazer esquecer de usar preservativo; o HIV é sexualmente 
transmitido. 

Drogas como álcool, canábis/marijuana e ecstasy não deveriam 
ser um problema para os jovens 

Mito: As drogas podem interromper o normal crescimento e 
desenvolvimento dos jovens. 

A dependência da droga pode levar à perda da vida. 
Facto: Muitos consumidores de droga morrem em resultado de 
overdoses e com outras complicações. 

 

Ficha 3 
- Saúde Mental e Emocional: Reduz a aprendizagem e o desempenho, na escola ou no emprego. Intensifica os estados de espírito 

e dos sentimentos. Interfere com a tomada de decisão. Intensifica o stress. Está ligado à maioria dos crimes violentos. Está ligado 
a suicídios e à maior parte das tentativas de suicídio. 

- Relações: Aumenta a ansiedade. Interfere com comunicação eficaz. Intensifica brigas. Aumenta a probabilidade de violência.  
- Saúde Física: Destrói células do cérebro. Reduz o desempenho atlético. Interfere com a coordenação. Reduz/aumenta a 

temperatura corporal. Entorpece os sentidos. Aumenta o número de batimentos cardíacos e pressão sanguínea em descanso. 
Deprime o cérebro e o centro respiratório. Interfere com o apetite. Interfere com a absorção vitamínica. 

- Segurança e Prevenção de Danos Corporais: Causa tonturas e desorientação. Aumenta o risco de acidentes, afogamento ou 
quedas. Leva a situações de coma e até de morte, quanto se combina álcool com outras drogas. Causa esquecimento. Está ligado 
a infeção por HIV (uso não individual de seringas ou não utilização do preservativo). 

- Doenças e Desordens: Causa cirrose do fígado. Causa doenças cardíacas. Aumenta o risco de cancro quando combinado com 
tabagismo. Aumenta o risco de insuficiência renal. Aumenta o risco de doenças transmissíveis em geral devido ao sistema 
imunitário deprimido. 

- Economia: Está ligado a elevado absentismo na escola, universidade e trabalho. É um hábito dispendioso de manter. Aumenta os 
custos dos cuidados de saúde. É dispendioso para a comunidade, uma vez que os centros de tratamento e desintoxicação têm de 
ser geridos e os esforços policiais têm de ser reforçados. 

 

Sub-Unidade 8.3 
Ficha 2: Primeira afirmação = Nível 1- Sem consciência; Segunda afirmação = Nível 2 – Alguma consciência; Terceira afirmação = Nível 3 
– Relativamente conscientes; Quarta afirmação = Nível 4 – Plenamente conscientes 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


