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Modalidade / Horas 
Curso, 15 horas  
 
Público-alvo 
Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais  
 
Formador 
A indicar 
 
Calendários-horários / Local 
A indicar 
 
Razões justificativas da ação: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
- A realização desta ação de formação resulta da 
identificação de necessidades de formação no âmbito 
do atendimento e imagem nas escolas associadas.  
- Surge também enquadrada nas temáticas 
consideradas prioritárias para a formação destinada ao 
pessoal não docente dos estabelecimentos de educação 
e ensino não superior. 
- Necessidade que têm os funcionários em funções de 
atendimento, quer no sector administrativo, quer no 
sector do pessoal auxiliar, de melhorarem as suas 
competências ao nível das funções específicas que 
exercem.  
 
Objetivos 
- Inferir acerca da influência do atendimento sobre a 
imagem da escola. 
- Familiarizar os participantes com as técnicas de 
relacionamento interpessoal. 
- Contribuir para uma melhor relação escola/utentes. 
- Dignificar a função dos profissionais que, na Escola, 
têm funções de atendimento. 
- Saber organizar o posto de trabalho e a prioridade das 
tarefas. 
- Saber aplicar conhecimentos e técnicas da 
comunicação interpessoal. 
 
Conteúdos da ação 
1. Atendimento e imagem da instituição. 
1.1 As primeiras impressões e a sua formação. 
1.2 A imagem pessoal versus a imagem da instituição. 
1.3 O que é ser um profissional eficaz. 
1.4 Eficácia na tarefa e eficácia na relação. 
 

2. As fases do atendimento. 
2.1 Acolhimento. 
2.2 Exploração. 
2.3 Encaminhamento. 
 

3. Introdução à comunicação. 
3.1 A comunicação. 
3.2 Fatores que influenciam a comunicação. 
3.3 Fatores que dificultam a comunicação. 
3.4 Fatores que facilitam a comunicação. 
3.5 Comportamentos de atendimento. 
3.6 Atitudes comunicacionais. 

3.7 Comunicação e distância física.  
 

4. Gerir o processo de comunicação com o utente no 
atendimento direto e telefónico. 
4.1 Particularidades da comunicação telefónica. 
4.2 Regras básicas de utilização do telefone. 
4.3 O comportamento profissional ao telefone. 
4.4 A linguagem verbal e não-verbal a utilizar no 
relacionamento com os utentes.  
4.5 As técnicas de comunicação mais adequadas e 
eficazes no atendimento. 
 

5. A satisfação dos utentes. 
5.1 Criar um clima de serviço. 
5.2 Criar um ambiente positivo.  
 
Metodologias 
A formação é ministrada com recurso a métodos 
pedagógicos de formação de adultos com utilização de 
vídeos didáticos, exercícios, trabalhos de grupo e role-
plays, de modo a que os conhecimentos adquiridos 
sejam bem compreendidos.  
 

É igualmente fomentada a troca de experiências entre 
os formandos, com discussão de resultados concretos e 
resolução participada de problemas da vida real. 
 
Avaliação 
A avaliação terá um carácter contínuo, suportada por 
instrumentos diversificados. Os formandos realizarão no 
final da ação uma prova de avaliação sumativa.  
 

A classificação final da ação é quantitativa, 
expressando-se de 0 a 20 valores, contemplando 
também a avaliação contínua decorrente da participação 
do formando ao longo da ação de formação. 
 

Não será emitido certificado aos formandos que não 
obtiverem aproveitamento com classificação final inferior 
a 10 valores ou em que a participação não tenha 
correspondido ao mínimo de 80% do número total de 
horas de duração. 
 


