
 

 
 

 
 

ATIVIDADE FORMATIVA 
 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Preparando o Meu Futuro - Desenvolvimento de carreiras  

no 1.º Ciclo do Ensino Básico  

O Projeto como facilitador da prevenção das toxicodependências  

Código: 22-DFP.070.01/14 

RAZÕES 

JUSTIFICATIVAS 

 

O Projeto de desenvolvimento de Carreira "Preparando o meu Futuro", da 

responsabilidade da Divisão de Apoio Psicológico e Orientação Escolar e Vocacional 

(DAPOEV), destina-se a crianças do 1.º Ciclo, está implementado em 37 Escolas do 1º 

Ciclo dos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava 

e abrange, este ano, mais 9 escolas do concelho do Funchal. Este projeto pretende 

apoiar o desenvolvimento de competências junto das crianças, na área do 

desenvolvimento da maturidade vocacional, como sendo, entre outros, a capacidade 

de aprendizagem ao longo da vida, a tomada de decisão e resolução de problemas, 

adaptabilidade e flexibilidade para a mudança, pensamento criativo e a capacidade 

de reflexão e relações interpessoais de entreajuda.  

Justifica-se, assim, que os professores do 1º ciclo, que trabalham junto das crianças 

no desenvolvimento deste projeto, possam entender os benefícios e a especificidade do 

desenvolvimento de carreira como parte do desenvolvimento global das crianças, assim 

como, conhecer as metodologias e estratégias para a aplicação do projeto.  

 



OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  
 

- Conhecer o desenvolvimento da maturidade vocacional em crianças do 1.º Ciclo. 

- Adquirir competências para a aplicação do Programa de Atividades do Projeto 

"Preparando o meu futuro" junto das crianças. 

- Compreender a intervenção na Prevenção das Toxicodependências, no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

Objetivos Específicos:  
 

- Adquirir noções gerais sobre o desenvolvimento vocacional, a consciência de carreira e 

suas relações com o sucesso escolar. 

- Conhecer as relações entre as 3 Áreas do desenvolvimento vocacional 

(Autoconhecimento, Exploração Educacional e Ocupacional e Planeamento da 

Carreira) e a maturidade vocacional. 

- Conhecer os subsídios do Projeto no desenvolvimento infantil e suas implicações no 

aumento do sucesso escolar dos alunos. 

- Adquirir competências práticas para a implementação do Programa de 

desenvolvimento de carreira e prevenção das toxicodependências "Preparando o meu 

futuro". 

- Aplicar o Questionário de Avaliação de Consciência de Carreira, nos  3.º e 4.º anos do 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

- Conhecer os fatores e medidas de análise do questionário, para diagnóstico da 

maturidade vocacional. 

- Adquirir e consolidar noções e conceitos preventivos – prevenção universal, seletiva e 

indicada, modalidades de prevenção, fatores de risco / proteção e avaliação dos 

projetos e ações. 

- Conhecer as substâncias psicoativas (licitas e ilícitas) e as abordagens mais adequadas 

à componente informativa junto dos alunos. 



CONTEÚDOS 

 

A formação será dividida em 3 unidades de conteúdos interrelacionados: 
 

M1 - A maturidade vocacional como aspeto integrante e indissociável do 

desenvolvimento global do sujeito 
 

- Etapas do desenvolvimento e a sua relação com a maturidade vocacional 

(Modelo de Super). 

- Importância da maturidade vocacional para o sucesso escolar e ocupacional 

dos alunos. 

Áreas do desenvolvimento vocacional 
 

- O autoconhecimento e a sua importância para o desenvolvimento global dos 

sujeitos. 

- A Exploração Educacional e Ocupacional e a sua importância para o sucesso 

escolar. 

- O planeamento da carreira: sua importância para o processo de tomada de 

decisão e resolução de problemas. 

 

M2 - A Prevenção das Toxicodependências - intervenção no 1º Ciclo do Ensino Básico  
 

- Níveis operacionais de intervenção preventiva – universal, seletiva, indicada. 

- Fatores de risco e de proteção para o consumo de drogas. 

- Substâncias psicoativas (licitas e ilícitas). 

 

M3 - As atividades do Programa de desenvolvimento de carreiras "Preparando o meu 

Futuro" 
 

Estrutura, metodologia e efeitos práticos no desenvolvimento da maturidade vocacional. 

 

Trabalho na Plataforma do Projeto. 

 

Os professores são convidados a fazer a avaliação das atividades, assim como, sugerir 

novas dinâmicas com as crianças que levem aos objetivos propostos no Projeto. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta ação terá uma componente teórico-prática nos Módulos M1 e M2 em que para 

além da exposição teórica dos temas, os formandos terão a possibilidade de explorar 

alguns instrumentos utilizados no desenvolvimento da maturidade vocacional.  

Terá também uma componente essencialmente prática, com o treino de aplicação 

de atividades do Programa "Preparando o meu Futuro", com simulação de algumas 

delas em tempo real, e avaliação do seu impacto pelo grupo. 

Para além deste trabalho em contexto presencial, os professores farão um trabalho 

online, na plataforma do Projeto em 

https://sites.google.com/site/preparandoomeufuturo/ de avaliação crítica do trabalho 

realizado com as crianças em pelo menos 10 das atividades desenvolvidas na escola. 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO  

 

D – ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E DEONTOLÓGICA  

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Curso de formação. 
 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 

 

Formação válida para progressão em carreira, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, 

de 21 de Setembro.  

 

DURAÇÃO  

 

25 horas (15 horas presenciais / 10 horas de trabalho na plataforma do Projeto). 
 



DESTINATÁRIOS 

 

Docentes do Grupo de Recrutamento 110 
 

FORMADORAS 

 

Filipa Mendonça e Maria Nazaré Freitas. 
 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

Por ordem de inscrição:  

- Docentes envolvidos no projeto “Preparando o meu Futuro” 

- Docentes do Grupo de Recrutamento 110 

- Outros docentes do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 Até que se complete o número de vagas disponíveis, os candidatos serão selecionados de acordo com os 

critérios definidos, por ordem de inscrição, e de forma a abranger o maior número possível de 

serviços/estabelecimentos de educação ou ensino.  

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:  

 

 Assiduidade e pontualidade – 10% 

 Trabalho individual -50% 

 Interesse e participação – 20% 

 Capacidade de aprendizagem – 20% 

 
a) Considerando a presença obrigatória em 2/3 da carga horária total das ações de formação, pretende-se 

que sejam bonificados os docentes mais assíduos e pontuais. 

 

 

Escala de Avaliação/Classificação de referência (ECD) 

 

Escala adotada segundo a Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007 
 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

Divisão de Formação de Pessoal – Rua dos Ilhéus, nº 1C, 1º andar (Sala 1) 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 

27 a 30 de outubro de 2014 - Turma 1: das 9h30 às 12h30 / Turma 2: 14h00 às 17h30 * 

*O formando opta pelo turno que melhor se adequa ao seu horário de trabalho (manhã 

ou tarde) 

 

8 de julho de 2015, das 9h30 às 12h30 

 



INSCRIÇÕES 

 

 Nota – Todo este procedimento pode ser efetuado a partir da página da DRE na internet, no 

separador Formação, em http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx, os 

formandos deverão: 

 

 Realizar a sua inscrição até ao dia 22 de outubro de 2014; 

 Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14h do dia 23 

de outubro  de 2014- http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx; 

 

 Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até 

às 14 h do dia 24 de outubro de 2014, através do endereço eletrónico 

dfp.dre@live.madeira-edu.pt. 

  

 Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados no dia 24 de 

outubro, a partir das 16  horas  - http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx; 

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 
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