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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo) 
 

Público-alvo 
Professores do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 
 

Formador(es) 
Professora Doutora Inês Nascimento e Doutora Joana 
Cruz 
 

Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 
 

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
No que se refere ao desenvolvimento vocacional, a 
escola assume um papel preponderante enquanto 
contexto de excelência para a realização de 
experiências de exploração: as do próprio e as 
observadas, as estruturadas e as espontâneas, as 
sistemáticas e as ocasionais (Mouta e Nascimento, 
2008). Quando se pretende promover desde cedo a 
capacidade de escolher e realizar investimentos, a partir 
de experiências de exploração direta e indireta do 
mundo das formações e das profissões, mas também de 
momentos de reflexão e questionamento, confronto e 
análise dessas mesmas experiências, a escola, 
designadamente os professores, assumem um papel de 
extrema relevância enquanto modelos de 
comportamento e de profissionalismo, bem como 
enquanto motores de desafio e exploração. De resto, é 
globalmente conhecido o facto dos professores, 
independentemente da área curricular que lecionam, 
exercerem uma influência considerável na emergência 
dos projetos vocacionais dos seus alunos (Imaginário, 
1995).  
Neste sentido a ação dos docentes surge como uma 
das possibilidades para maximizar as potencialidades, 
promover e otimizar a qualidade dos mecanismos e 
recursos de que o contexto escolar dispõe para 
promover o desenvolvimento vocacional dos jovens 
(Imaginário e Campos, 1987). A formação com 
professores, neste âmbito, visa proporcionar uma 
oportunidade para que cada um, de acordo com o seu 
projeto profissional, explore a abrangência e os limites 
da sua atuação no domínio do apoio às escolhas 
formativos/profissionais dos alunos e defina claramente 
aquele que será o seu compromisso com a promoção 
do desenvolvimento vocacional dos seus alunos no 
contexto das suas aulas e do seu papel docente, 
conferindo intencionalidade a algumas das ações que já 
realiza, nomeadamente em termos de exploração direta 
(por exemplo: visitas de estudo) (Mouta e Nascimento, 
2008). Não se espera que os professores substituam o 
psicólogo no que se refere ao desenho de projetos de 
intervenção psicológica na área do desenvolvimento 
vocacional. Espera-se que professores e psicólogos 
colaborem na definição e implementação de projetos 

facilitadores da organização e realização de 
experiências conducentes à exploração vocacional, bem 
como na integração e reflexão dessas mesmas 
experiências (Mouta e Nascimento, 2008). 
 

Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
- Diferenciar os papéis dos diferentes agentes 
educativos que atuam em contexto escolar na 
capacitação dos alunos para a(s) tarefa(s) de escolha 
vocacional 
- Desenvolver e atualizar competências relacionais que 
possam ser facilitadoras no apoio a prestar aos alunos 
em termos de exploração vocacional; 
- Facilitar a compreensão de como a sua educação, 
ligações à família de origem, valores, motivações e 
conflitos podem influir no modo como, explicita ou 
implicitamente, produzem incentivo para que os alunos 
se orientem para determinado tipo de opções no plano 
da relação com a formação e o mundo profissional; 
- Planear e dinamizar oportunidades de exploração 
vocacional, designadamente através da organização e 
implementação de atividades de infusão curricular no 
contexto das disciplinas que lecionem. 
 

Conteúdos da ação 
1. Desenvolvimento Vocacional e Orientação Escolar 
e Profissional: dimensões teóricas e considerações 
práticas. 
2. Exploração dos critérios e fases do percurso 
pessoal conducente à escolha da atividade docente 
enquanto domínio de realização profissional. 
3. Exploração dos meios e tipos de influência exercida 
pelos professores sobre os critérios de escolha e 
percursos vocacionais dos alunos. 
4. Definição de objetivos e estratégias que podem 
otimizar o papel do professor enquanto agente de 
desenvolvimento vocacional dos alunos. 
 

Metodologias 
As sessões presenciais serão predominantemente 
teórico-práticas, envolvendo a exposição e discussão de 
aspetos teóricos em torno dos principais modelos de 
compreensão do desenvolvimento vocacional (com 
destaque para as perspetivas de fundo epistemológico 
desenvolvimentista, construtivista e ecológico), bem 
como a construção, com base nessa matriz concetual, 
de planos de ação (com objetivos, estratégias e 
materiais de apoio específicos) destinados à 
dinamização das atividades a implementar na sala de 
aula (infusão curricular) e a discussão e análise da 
experiência concreta de implementação. 
Em trabalho autónomo os formandos irão concretizar, 
nos seus contextos educativos, os planos de ação 
delineados, e farão registos em torno de alguns 
indicadores que lhes permitiram monitorizar a qualidade 
dessas práticas tanto do ponto de vista dos seus 
resultados nos alunos como na perceção da sua própria 
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competência para desenvolver com segurança e 
domínio as atividades em causa. 
 

Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
 

Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir; 
qualidade do relatório de reflexão crítica individual. Para 
cada critério de avaliação é definida uma escala 
qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa.  
 

Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 

A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 
primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


