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Objetivos Conteúdos 
 

Competências a avaliar 

 

Cotações 

 

- Delimitar o conceito de 

diferença por referência ao 

contexto e ao espaço relacional 

em que a mesma ocorre  

- Explicitar situações em que a 

diferença cria desvantagens ou 

dificuldades  

- Inventariar situações de risco e 

 

1. Diferença: delimitação e 

problematização 

1.1. O que é ser diferente? 

1.2. As diferenças no nosso quotidiano 

1.3. A inevitabilidade das diferenças 

1.4. Quando a diferença é uma desvantagem 

1.5. O direito à diferença 

1.6. Como lidar com as diferenças 

 

2. Algumas diferenças perante a educação 

e formação 

 

 

Domínio dos conteúdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo I 

Questões de 

verdadeiro ou falso 

8x5=40 Pontos 
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a multiplicidade de aspetos que 

as caracterizam  

 

- Refletir sobre o fenómeno da 

inserção/inadaptação social  

- Refletir sobre a multiplicidade 

de estratégias para lidar com as 

diferenças  

- Referir as principais diferenças 

no acesso à educação e 

formação  

- Explicitar os fatores 

subjacentes a essas diferenças 

assim como as dinâmicas que os 

caracterizam  

- Caracterizar as diferentes 

populações com especiais 

dificuldades de acesso ao 

2.1. Em função do género 

2.1.1. As formações socialmente 

desvalorizadas 

 

 

 

2.1.2. Escolarização do estereótipo 

2.2. Trajectória social e escolar anterior 

2.2.1. Igualdade no acesso vs. igualdade no 

sucesso 

2.2.2. Fenómenos de exclusão e de 

integração diferenciadora 

2.3. Dificuldades na aprendizagem 

 

3. Diferenças no acesso ao trabalho: 

inserção de populações com especiais 

dificuldades 

 

3.1. Caracterização de populações com 

especiais dificuldades 

3.1.1. Mulheres 

3.1.2. Toxicodependentes e ex-

toxicodependentes 

3.1.3. Detidos e reclusos 

3.1.4. Grupos étnicos e culturais minoritários 

3.1.5. Pessoas com deficiência 

3.2. Estratégias e estruturas de apoio: 

políticas e práticas 

3.2.1. Dispositivos e quadros legais 

 

Domínio dos conteúdos 

 

 

Rigor linguístico 

 

 

 

Análise de documentos 

 

 

 

Capacidade Critica 

 

 

 

 

 

Grupo II 

Questões de resposta 

curta 

1.1 ------ 30 Pontos 

    1.2 ----- 40 Pontos 

 

Grupo III 

Duas questões de 

desenvolvimento  

1.------- 50 Pontos 

2 -------40Pontos  
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trabalho  

- Justificar a necessidade de 

respostas diferenciadas para 

cada uma das problemáticas 

identificadas, educação/formação 

e acesso ao trabalho  

- Referir boas práticas nas áreas 

da promoção da igualdade e da 

integração de grupos com 

especiais dificuldades de acesso 

ao emprego e à 

educação/formação  

3.2.2. Suportes institucionais: filosofia, 

valências e composição técnica 

3.2.3. Boas práticas: análise de boas práticas 

nos vários domínios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 200 Pontos 

 

 


