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1. LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS PESSOAIS 

1.1 - Carreira profissional

Área Educacional
A ABC encara a escola numa perspectiva meramente social-convívio com os colegas, ainda 
assim desajustado.
Gosta da escola, mas tem uma assiduidade às aulas muito irregular. Não mostra interesse 
pelas aprendizagens curriculares.

Área Vocacional (orientação, formação, emprego, auto-suficiência económica)
No início do ano lectivo revelou algum interesse pela área da cozinha, mas quando colocada 
em estágio nesta área, assistiu-se a uma desmotivação gradual.
Refere que quer ir para o estrangeiro trabalhar como cozinheira.

1.2 - Participação e Inclusão comunitária

Vida Independente (habitação, transportes, mobilidade) 
A jovem é independente nas deslocações e nas rotinas diárias.
Deseja muito ser mãe e ir viver e trabalhar no estrangeiro.

Tempos Livres 
A ABC ocupa os tempos livres a passear e  conviver  com os pares,  a  ouvir  musica,  ver 
televisão e dormir.

Relações Interpessoais (relação com os outros, desenvolvimento da rede pessoal, tomada de decisão)
A ABC estabelece  relações  instáveis  e  por  vezes  conflituosas.  É impulsiva  e  reage  mal 
quando contrariada.
A sua necessidade de afecto leva a que possa ser manipulada pelos outros.

Participação Social (envolvimento em organizações, trabalho voluntário, etc)
A jovem não se envolve em actividades a este nível

2. LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS DA FAMÍLIA
2.1 - Carreira profissional

Área Educacional
A mãe é participativa e envolve-se no processo educativo da jovem, de acordo com as suas 
capacidades.

Área Vocacional (orientação, formação, emprego, auto-suficiência económica)
A família gostaria que a ABC tirasse um curso profissional na área da cozinha, para poder ter 
um trabalho mais tarde.

2.2 - Participação e Inclusão comunitária

Vida Independente (habitação, transportes, mobilidade) 
A família receia que a ABC não consiga utilizar a sua autonomia de forma positiva

3. LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS TÉCNICOS E PROFESSORES

3.1 - Carreira profissional

Área Educacional
Os professores  e  a  equipa  técnica  esperam que  a  aluna  possa  concluir  a  escolaridade 
obrigatória,  beneficiando  de  sensibilização  ao  mundo  do  trabalho,  Espera-se  também 
contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais.



                                                                                      

Área Vocacional (orientação, formação, emprego, auto-suficiência económica)
Também  nesta  área  se  espera  criar  bases  para  o  desenvolvimento  de  competências 
pessoais  e  sociais,  que  possibilitem  o  encaminhamento  para  formação  profissional  e 
posterior acesso ao emprego.

3.2 - Participação e Inclusão comunitária

Vida Independente (habitação, transportes, mobilidade) 
Espera-se que a jovem seja autónoma e responsável de forma positiva.

4. METAS E OBJECTIVOS A ATINGIR PELO(A) JOVEM
Metas e Objectivos                                                         
a) Treinar competências pessoais e sociais:
♦ Melhorar a comunicação expressiva e receptiva.
♦ Adequar o comportamento aos diferentes contextos.
♦ Desenvolver a capacidade de resolução de problemas.
♦ Melhorar a assertividade

b) Iniciar sensibilização ao mundo do trabalho:
♦ Adquirir noções de base relativamente ao mundo do trabalho:

- Assiduidade
- Pontualidade
- Responsabilidade

♦ Adquirir noções gerais sobre a área profissional de estágio

Legenda: 1- Não Atingiu 2- Necessita melhorar 3- Atingiu

4.1 - Estratégias

♦  Apoio  personalizado  específico,  de  acordo  com  as  competências  estipuladas  no  seu 
Currículo Específico Individual:
♦ Adequação no processo de avaliação.
♦  Acompanhamento na área vocacional.

- Em contexto de estágio: supervisão; auto avaliação; reforço positivo; definição clara 
de  tarefas;  chamada  de  atenção  perante  comportamentos  inadequados  e  definição  de 
comportamentos alternativos.
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