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2.º  Ano                Disciplina: Formação em Contexto de Trabalho                          Ano Letivo 2022/23 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

1. Período Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

Conteúdos:  
1. Análise da perceção do grupo face às funções e competências profissionais, pessoais e 

sociais inerente à função de Técnico Ação Educativa - TAE; 

2. Abordagem ao conceito de avaliação por portfólio: O que é um portefólio, Objetivos do 

Portfólio, Etapas construção portefólio, Organização portefólio (Cancioneiro, jogos de 

grupo, Lengalengas, Rimas)  

3. Construção Curriculum Vitae; 

4. Elaboração de Carta de Motivação para candidatura ao estágio profissional; 

5. Relatório.  

22 

2.º Período Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

Conteúdos: 
1. Construção portefólio; 

2. Simulação de situações do quotidiano TAE em contexto Creche e JI (Acolhimento 

Crianças, Comunicação com pais/tutores face a situações de incumprimento das 

normas e procedimentos da organização (ex.:  incumprimentos regulamento interno, 

plano de contingência); Pediculus humanus capitis; Mordidas; Gestão de birras. 

3. Relatório. 
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3.º Período Nº Aulas Previstas 
(50 min) 

Conteúdos: 
 

1. Construção Portefólio; 

2. Simulação de situações do quotidiano TAE em ATL: Planeamento e dinamização de 

uma técnica de expressão plástica; dinamização atividade de exterior; 

3. Realização trabalho escrito sobre a Instituição acolhedora do estágio Profissional; 

4. Relatório. 

16 

Avaliação: Projetos apresentados; Portfólio; Colaboração/ participação na organização das atividades previstas 
no P.A.A. no Grupo de Ação Educativa; Competências sociais reveladas. 

Nota: Com a Prática Simulada pretende-se, estruturar um plano individual de formação, visando a aquisição e 
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais que facilitem a integração no mundo do trabalho e 
contribuam para a formação ao longo da vida, cumprindo as seguintes vetores:  

1. Sensibilizar os jovens para a realidade empresarial envolvente e possibilitar o estreitamento entre os universos 
empresarial e escolar e estimular a responsabilidade social das empresas.  
2. Proporcionar aos alunos um conhecimento mais aprofundado das profissões, nomeadamente no que respeita a 
funções, atividades e saberes necessários ao seu desempenho.  
3. Desenvolver capacidades, competências e atitudes essenciais à integração no mundo do trabalho, como o espírito 
crítico e de cooperação, o sentido de responsabilidade, a autonomia na execução de tarefas que lhe forem confiadas;  
4. Aplicar os conhecimentos e competências adquiridos, executando tarefas múltiplas relacionadas com a componente 
de formação técnica.


