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Conteú Conteúdos Objetivos Estrutura Cotação Critérios de Avaliação 

1. Desenvolvimento vocacional na 
adolescência. 

-Teoria do espaço e do curso de vida 
(Super): 

-O desenvolvimento vocacional como 
um processo que ocorre ao longo da 
vida; 

-Estádios de desenvolvimento 
vocacional: crescimento, exploração, 
estabelecimento, manutenção e 
descompromisso; 

-Contextos em que ocorre o 
desenvolvimento vocacional e papéis 
associados; -Interação dinâmica dos 
conceitos; 

-Tarefas de desenvolvimento 

-Caraterizar a teoria 
desenvolvimentista do espaço e 
curso de vida. 

-Identificar os diferentes estádios 
do desenvolvimento da carreira. 

-Caraterizar as principais tarefas 
de desenvolvimento associadas a 
cada estádio. 

-Reconhecer  a importância do 
conceito de maturidade no âmbito 
das teorias desenvolvimentistas da 
carreira. 

-Explicar o papel da exploração no 
desenvolvimento vocacional e na 
tomada de decisão. 

 

Grupo I 

10 itens de escolha 
múltipla. 

Grupo II 

4 questões de 
resposta curta e 

objectiva. 

Grupo III 

Uma questão de 
resposta longa e 

orientada. 

 

Grupo I 

10 x 5 = 50 
pontos 

Grupo II 

4 x 25= 100 
pontos 

Grupo III 

50 pontos 

 

	  

	  

.	  Compreensão	  e	  assimilação	  
de	  conteúdos.	  

.	   Utilização	   adequada	   dos	  
conceitos	  e	  da	  linguagem.	  

.	   Adequação	   da	   resposta	   à	  
questão	  formulada.	  
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vocacional; 

-Exploração vocacional; 

-Maturidade vocacional. 

-Fatores que influenciam as escolhas 
vocacionais: 

-Individuais: características dos 
alunos; 

-Institucionais: escola, formação 
profissional, estruturas de apoio. 

2. O Mundo do Trabalho 

-Novas exigências, novas 
competências: 

-A globalização; 

-A diversidade de estratégias de 
recrutamento; 

-O mercado global e o mercado local 
de trabalho; 

-A emergência de um conjunto de 
novas competências profissionais; 

-As competências de 
empregabilidade: como promove-las?; 

-O desempenho profissional e a 
integração das dimensões pessoal, 
social e profissional do indivíduo. 

-Compreender o efeito do 
fenómeno da globalização no 
mercado de trabalho e na 
estrutura das profissões. 

-Distinguir mercado global de 
trabalho de mercado local de 
emprego. 

-Caraterizar as novas competências 
profissionais. 

-Analisar o desempenho 
profissional em função das 
diferentes dimensões: pessoal, 
social e profissional . 

-Compreender o processo de 
transição escola-trabalho e 
identificar as componentes 
envolvidas. 

Distinguir transição previsível de 
transição imprevisível. 

-Identificar os procedimentos 
facilitadores do processo de 
transição. 

-Explicar a importância do 
projecto enquanto processo 
organizador do comportamento 
humano. 
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3. Transição Escola-Mundo do 
Trabalho. 

-O processo de transição: 

-Conceito e tipos de transição. 

-Preparar a transição, considerando 
as barreiras e os factores 
facilitadores e de suporte; 

-Especificidades da transição escola-
mundo do trabalho: o papel do 
período de formação; 

-Procedimentos facilitadores da 
transição: conhecimento do meio 
empresarial, exploração das ofertas 
de emprego, estágio, preparação 
para a entrevista, elaboração do 
Curriculum Vitae e da Carta de 
Apresentação. 

4. O Projeto de Vida e de Carreira: 

-O processo de planeamento, as 
alternativas e as consequências no 
curto, médio e longo prazos; 

-O curso e a formação adquirida como 
núcleo organizador do projecto de 
vida; 

-O projecto de vida como integração 
dinâmica e assente na 
responsabilidade pessoal. 

-Avaliar os projectos em função da 
sua extensão temporal e da sua 
densidade. 

 

 

 

 


