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3ºTG - "O Mundo do Trabalho"
Domínio de Autonomia Curricular (DAC)

LARA SILVA 08/02/22, 16:28 HS

Sessão 10/02/2022
PALESTRA: Construir a
próxima geração de
empresários

Síntese:
A sessão foi dinamizada pelo professor adjunto no ISAG
(Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto), Dr.
Moe Baghari e a responsável dos gabinetes de ingresso no
Instituto, Drª Rita Ferreira.   
Após uma breve apresentação da Instituição, cursos e
atividades, o Dr. Moe  procurou sensibilizar e educar os
alunos para temas que abordarão futuramente no mercado
de trabalho, incutindo assim no jovem estudante uma
mentalidade empreendedora de modo a transformar a sua
paixão num negócio.  
Foi uma palestra sobre como "os nossos jovens estudantes
podem ter uma mentalidade empreendedora e transformar 
a sua paixão num negócio no futuro. Mostra-lhes que é
possível começar pequeno e construir um sonho e um
caminho futuro”. 
Atividade inserida no DAC, ECD e PAM EQAVET.
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Avaliação da ação:
A ação correspondeu às expectativas dos alunos e
sensibilizou-os para aspetos que futuramente liderarão no
mercado de trabalho. Incutiu no jovem estudante uma
mentalidade empreendedora, de modo a transformar a sua
paixão no negócio, sensibilizando para a possibilidade de
construir o seu próprio projeto no futuro.

Organização:
Alinhamento da palestra - Luana Oliveira e Nádia Gomes; 
Comunicação e divulgação - Catarina Brandão, Lara Silva e
Bernardo Leite; 

Moderação da conferência - So�a Coval e João Gomes; 
Elaboração de questionário de satisfação e análise de dados:
Renata Sousa e Daniela Henriques; 
Anotações da palestra - Cândida Costa e Eduarda Paiva;
Elaboração dos relatórios intercalares e �nal - So�a Coval,
Andreia Rocha e João Gomes. 
 

Sessão 15/02/2022
PALESTRA: As Pro�ssões do
Futuro na Era Digital

Não ocorreu.

Sessão 08/03/2022
PALESTRA: Nativos Digitais, o
talento Z e o mercado laboral

Síntese:
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Como alavancagem de mais uma palestra, os alunos
organizaram um momento teatral de enquadramento e
contextualização à temática.   
Foi uma palestra dinamizada pelo professor adjunto do ISAG,
Dr. Bruno Miguel, sobre a forma como o “inato” talento Z
dos Nativos Digitais pode ajudar na entrada no mundo do
trabalho. Será que o talento Z se pode revelar como uma
mais-valia? Pros e contras. 
Após uma explicação do que são os nativos digitais e a sua
relação com a  evolução da educação, bem como a sua
relação com a geração Baby Boomers -
https://www.youtube.com/watch?v=jz_VUZrprjw -, o
professor destacou o papel do professor enquanto
facilitador da aprendizagem, orientando o aluno na 
produção de recursos, em conjunto com o professor. 
De seguida mostrou outros vídeo sobre a "Inteligência
Arti�cial: Bênção ou Maldição" e "Online Marketing vs
Traditional Marketing". Após o seu visionamento ocorreram
momentos interativos de aprendizagem e partilha  de
conhecimento.

Esta palestra e o
momento de discussão
mostrou como o "talento
Z" ajudará os alunos no
futuro mundo do
trabalho. 
Atividade inserida no
DAC (3TG/3TD), ECD e
PAM EQAVET.

Nativos Digitais
por Felicio Carriço Dal'Col

YOUTUBE
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Organização:
Alinhamento da palestra - Luana Oliveira e Nádia Gomes; 
Comunicação e divulgação - Catarina Brandão, Lara Silva e
Bernardo Leite; 
Moderação da conferência - So�a Coval e João Gomes; 
Elaboração de questionário de satisfação e análise de dados:
Renata Sousa e Daniela Henriques; 
Anotações da palestra - Cândida Costa e Eduarda Paiva;
Elaboração dos relatórios intercalares e �nal - So�a Coval,
Andreia Rocha e João Gomes.

Avaliação da ação:
A ação correspondeu às expectativas dos alunos, tendo-os
despertado para a era tecnológica que estamos a viver e que
vão presenciar no seu futuro pro�ssional. Incutiu no jovem
estudante a necessidade de uma mentalidade criativa,
inovadora e tecnológica para o mercado de trabalho que os
espera.

Visita 29/03/2022 “Da escola à
empresa| Projeto TIME" -
Visita à PRISMEIA

Síntese:

Os alunos foram convidados a participar numa iniciativa do
Projeto TIME, designada por “Visitas da Escola às
Empresas”.
Com esta atividade pretende-se que os alunos do ensino
secundário �quem a conhecer os postos de trabalho, os
per�s funcionais dos trabalhadores, as possibilidades de
emprego e as saídas pro�ssionais de maior futuro,
conhecendo desta forma o tecido empresarial existente no
concelho e o que ele pode oferecer. 
Assim, neste dia os alunos foram visitar a Prismeira -
https://prismeira.pt/, que é uma empresa constituída em
1990 e cuja atividade é a fabricação de quadros modulares
do Sistema Prisma (encontrando-se quali�cada como
Fabricante de Quadros Autorizados Schneider Electric), de
automação, desenvolvimento de estudos e projetos, em
conformidade com as necessidades da solução pretendida
pelo cliente. Os alunos tiveram a oportunidade de
contemplar as ações praticadas em alguns departamentos
da empresa, nomeadamente administrativo, comercial e
industrial.   
Foram acompanhados por Sandra Lopes|Catarina Almeida,
Equipa Técnica do projeto e o transporte foi assegurado pela
Câmara Municipal de OAZ - Divisão Municipal da Educação.

Prismeira - Fabricante
certi�cado de Quadros
Elétricos

PRISMEIRA

Visita guiada
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Sessão 04/04/2022 Ação de...:
Sensibilização de Técnicas de
Procura de Emprego, com foco
na Entrevista

Síntese:
Na primeira semana de Abril, perto do início do período de
estágio dos Cursos Pro�ssionais do AEFC, foram
dinamizadas ações a todos os 3ºs anos que se preparam para
mais uma etapa em forma de desa�o pro�ssional e de
desenvolvimento pessoal.  

Esta atividade, que teve como �nalidade sensibilizar os
alunos do último ano dos cursos pro�ssionais para o acesso
ao mercado de trabalho, contribuirá para: o conhecimento
de técnicas de procura de emprego, com especial enfoque
na entrevista, e a potenciação da adoção de
comportamentos ajustados para o seu sucesso na entrevista
de emprego. Assim, todos estes alunos dos cursos Técnico
de Gestão, Programação e Sistemas Informáticos, Técnico
de Apoio à Infância, Técnico de Gestão e Técnico de Design
partilharam os seus conhecimentos e expectativas perante a
temática com as Psicólogas Dora Silva e Inês Ferreira,
especialistas em desenvolvimento de carreira.
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Avaliação da ação:
Das 4 turmas dos Cursos EFP (3º Ano) responderam ao
questionário cerca de 72% dos alunos. Quando confrontados
com a questão da importância desta atividade para a entrada
no mercado de trabalho e o aumento de 
conhecimentos na área, 98% dos inquiridos consideraram-
na fulcral. Todos os inquiridos foram unânimes em
considerar que este evento se pautou pela inexistência de
pontos fracos, destacando os pontos fortes. Assim, em
termos gerais, o evento cumpriu com os objetivos
propostos, considerando os alunos que o evento e temática
superou o nível de satisfação (81%). Podemos aferir que este
evento contribuiu de forma muito positiva para o
conhecimento dos alunos no que diz respeito às técnicas de
procura de 
emprego a adotar, em especial no que diz respeito à
entrevista de emprego.

Organização:
Alinhamento da palestra - Luana Oliveira e Nádia Gomes; 
Comunicação e divulgação - Catarina Brandão, Lara Silva e
Bernardo Leite; 
Moderação da conferência - So�a Coval e João Gomes; 

Elaboração de questionário de satisfação e análise de dados:
Renata Sousa e Daniela Henriques; 
Anotações da palestra - Cândida Costa e Eduarda Paiva;
Elaboração dos relatórios intercalares e �nal - So�a Coval,
Andreia Rocha e João Gomes.

Técnicas de Procura de Emprego_PDF_Alunos
Documento PDF

PADLET DRIVE

Sessão 06/04/2022
"Empreendedorismo - que
desa�os?"
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Síntese da 1ª sessão:
Foram propostos vários desa�os que levaram os alunos do
3TG/TD a agir, trabalhando em equipa: “Voar mais longe”, “o
desa�o dos 20 Euros”, “o desa�o do Marshmallow” e ainda “o
abrigo subterrâneo”. 
Os alunos das duas turmas formaram grupos e cada desa�o
levava-os a re�etir sobre a forma de atingir, com sucesso, os
objetivos num tempo prede�nido. 
https://www.canva.com/design/DAE6zW9NoBs/2k7D4yJRI
fvKZNU9HfgKbA/edit?
utm_content=DAE6zW9NoBs&utm_campaign=designshare
&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

edit

WWW.CANVA.COM
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Organização:
A diretora de curso, a prof. Maria José e Prof. Paiva
(certi�cados)

Marshmallow goes on top! (Engineer Challenge)
por Sacramento District

YOUTUBE

Origami Simple paper rocket in 3 steps
por Creative World

YOUTUBE

Empreendedorismo_MJose
Documento PDF

PADLET DRIVE

Sessão 07/04/2022 "Como ser
empreendedor, rumo ao
sucesso"

Síntese 2ª sessão:
As atividades prosseguiram, desta vez vocacionadas para os
alunos do 3TG, já que estas se prendiam com projetos de
empreendedorismo.  Foi proposto aos alunos que criassem
uma marca/uma ideia de negócio rentável, com slogan,
marca, escolhessem um público-alvo, os patrocinadores e
depois o apresentassem à turma.
As três equipas foram muito proativas e criativas, colocando
as ideias em prática e apresentando-as depois aos colegas.
Para além do trabalho colaborativo, muito visível, foi
também possível ver o entusiasmo das equipas e a forma
rápida com que colocaram as suas ideias em ação, para
chegar rapidamente ao produto �nal. 
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Avaliação da ação:
Após aplicação de questionário de avaliação da atividade, os
alunos consideraram ter-se tratado de uma excelente
iniciativa (8 em 9). Quanto ao tema, 6 em 9 alunos também
avaliaram como excelente. 
https://docs.google.com/forms/d/1yMW629wp3DXUUQ5Y
P7JSFJ0IjQSdIFSl2TDDGN4AKec/edit#responses

DOCS.GOOGLE.COM

Organização:
A diretora de curso, a prof. Maria José e Prof. Paiva
(certi�cados)

Exemplo...

Certi�cate for M Conceição Costa T for _Avaliação da
atividade _Emp..._
Documento PDF

PADLET DRIVE

The Marshmallow Challenge Tom Wujec
por TES Innovation

YOUTUBE

PROJETO FCT: internacional
(ERASMUS+ VET)e nacional

ERASMUS+ VET - Preparação
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※※※※※※

English Project Work-
3ºTD/3ºTG

https://padlet.com/silviaestevao/7d01yash

English Project Work-
3ºTD/3ºTG
Think big! Be creative!

PADLET

Colaboração 3TD
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