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1. APRESENTAÇÃO 

 

O mundo do trabalho, cada vez mais competitivo, procura profissionais com 

habilidades e competências renovadas. Atualmente, busca-se um perfil padrão 

centrado na competência e no desenvolvimento de habilidades. Isto se deve ao fato 

de que o mundo do trabalho necessita de profissionais atualizados e conscientes de 

sua realidade.  

 Segundo Chiavenato (1999), a empregabilidade surgiu devido ao alto índice 

de desemprego. Ela se originou, portanto, da diferença entre a velocidade das 

mudanças tecnológicas, as quais exigem dos profissionais novos conhecimentos e 

habilidades e a velocidade da capacidade de reaprender. Ainda, segundo o autor, a 

empregabilidade exige do profissional a busca constante pelo aprimoramento de 

seus conhecimentos, sendo esta uma exigência fundamental para se inserir no 

mercado de trabalho.  

 A empregabilidade tem relação com a vivência de todo e qualquer 

profissional. Para estar inserido no mundo do trabalho é primordial que o profissional 

tenha o conhecimento de suas verdadeiras competências e habilidades. Portanto, 

não basta ter apenas um diploma, a empregabilidade exige muito mais do que isso. 

A empregabilidade vem nos adequar em relação às mudanças profissionais nas 

mais diversas áreas de atuação, permitindo assim, que aquele profissional 

capacitado esteja inserido no contexto das organizações atuais e competitivas. 

Aquele profissional que tem competências e habilidades variadas é facilmente 

familiarizado em qualquer ambiente organizacional, proporcionando mudança, 

postura e visão renovada: 

 

 “a noção de competência está associada a aspectos como criatividade,

 dinamicidade, versatilidade, flexibilidade, polivalência, autonomia, motivação, 

 capacidade de interagir e trabalhar em equipe, visão de empreendedor, liderança, 

 visão transdiciplinar, aprendizado permanente e contínuo, entre outros” (SILVA,                            

 2001,p.57).  
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 São essas características que criam a empregabilidade, que é a capacidade 

que uma pessoa tem para conquistar e manter o emprego em uma organização e, 

assim, estar em constante evolução no mundo do trabalho.  

 

  “O desemprego tomou uma dimensão abstrata, uma invenção dos  trabalhadores 

  e suas organizações representativas: aos homens de negócios “empregos                

 existem”; o que ocorre é a falta de capacitação da força de trabalho para atingi-            

 los” (LOMBARDI, 2003, p.150.)  

 

Diante da velocidade das mudanças atuais, o mundo do trabalho exige 

constantes mudanças e atualização de seus profissionais, o ideal é capacitar-se 

para exercer novas funções, caso contrário esse profissional será considerado 

ultrapassado e sem valor para o mercado de trabalho.  

 

 “O mundo do trabalho está em mutação. Os avanços tecnológicos em                                                    

 automação, comunicação e informática, os novos modelos de gestão, a                

 terceirização e o desemprego têm provocado significativas modificações nas              

 organizações e no trabalho. Este ganhou novas dimensões, tornando-se mais       

 complexo e ocupando papel de destaque cada vez maior na vida das pessoas”.                        

 (BORGES-ANDRADE, 2007; ABBAD, 2007; MOURÃO; 2007 p. xiii). 

 

A educação tem papel importante nesse quadro, pois quanto maior o nível 

de escolaridade, mais preparado será aquele profissional; por isso, é primordial o 

papel do governo no investimento em educação. 

 “A introdução de novas tecnologias exige a utilização, em número cada vez

 menor, de mão-de-obra qualificada, enquanto a grande massa dos que buscam             

 emprego tem baixo nível de qualificação. A longo prazo, é fundamental que se 

 invista maçiçamente em educação para elevar o nível de  qualificação profissional 

 do trabalhador brasileiro a fim de capacitá-lo pra criar, desenvolver e utilizar novas           

 tecnologias” (FERNANDO ALCOFORADO,1997,p. 101). 
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 Até pouco tempo atrás, ao trabalhador era exigida a especialidade naquilo 

que produzia. Esse trabalhador especialista trabalhava basicamente de forma 

individual, não entendendo o que e para que produzia; não conhecia os processos e 

não participava de forma efetiva daquilo que era fruto de sua produção. Hoje, devido 

às mudanças ocorridas no mundo do trabalho torna-se necessária uma maior 

qualificação e mais ampla formação; pessoas que possuam não apenas 

competências, mas também habilidades, que saibam trabalhar em grupo, que 

entendam os processos, que tenham capacidade de adaptar-se a novas situações, 

que sejam polivalentes e flexíveis, de maneira constante. 

 

  “Qualificação e competências são noções que permeiam toda a discussão sobre       

   qualificação e trabalho” (KOBER, 2004, p.27). 

 

Nesse contexto de mudanças o presente caderno pedagógico, tem por 

objetivo o desenvolvimento de atividades de aprendizagem relacionadas ao tema 

empregabilidade para os alunos da disciplina de Gestão de Pessoas, do Curso 

Técnico em Administração do Colégio Estadual Professor Brasílio Vicente de Castro 

- Ensino Fundamental, Médio e Profissional, em Curitiba – PR. 

Pela inserção deste novo conteúdo, pretende-se fornecer ao aluno o 

conhecimento teórico e prático relevante sobre o tema, bem como as competências 

e habilidades pessoais e profissionais, exigidas para sua inclusão e permanência no 

mundo do trabalho. 
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2.1 UNIDADE DIDÁTICA Nº1  

 

OBJETIVO: desenvolver no aluno a reflexão e compreensão sobre a importância da 

motivação, tanto no aspecto pessoal como no profissional. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema, será exibido o filme “O que você 

quer ser quando crescer?”, de Deivison Pedroza, disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=o0-wqgQe7BY; acesso em 14/08/2013. 

2. Discussão sobre o filme e a temática abordada “motivação”, elencando seus 

principais aspectos (conceito, importância e a abrangência da motivação e o que 

é preciso para manter-se motivado; a importância da superação e as vantagens 

do profissional motivado) e incentivando cada aluno a comentar o que considerou 

mais relevante. 

3. Divisão da turma em equipes para apresentação, leitura, discussão e debate do 

artigo: “Como manter-se motivado diante dos obstáculos profissionais”, de Daniel 

dos Santos Rabelo e Regivalda Costa Rabelo, disponível em: 

http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-

MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-

PESSOAIS.pdf; acesso em 16/08/2013. 

4.  Elaboração e apresentação de um texto por equipe, sobre a importância da 

motivação em nossa vida pessoal e profissional, que será a atividade de 

avaliação da aprendizagem em relação ao tema trabalhado na unidade didática.  

http://www.youtube.com/watch?v=o0-wqgQe7BY
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
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5. Fechamento da Unidade didática: para aprofundamento do tema, será 

apresentado o filme de Daniel Godri, sobre Motivação. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=q0V-Q3DIyXo; acesso em 15/08/2013. 

6. Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade.  

 

RESULTADO ESPERADO: por intermédio das discussões e do material 

elaborado, espera-se que os alunos possam identificar a importância de 

manterem-se motivados, para superar os obstáculos encontrados no dia a dia 

e atingir seus objetivos, sejam eles de natureza pessoal ou profissional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

PEDROSA, Deivison. O que você quer ser quando crescer? Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=o0-wqgQe7BY; acesso em 14/08/2013. 

Rabelo, Daniel dos Santos; Rabelo, Regivalda Costa. Disponível em: 

http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-

MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-

PESSOAIS.pdf; acesso em 16/08/2013. 

GODRI, Daniel. Motivando com criatividade. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=q0V-Q3DIyXo; acesso em 15/08/2013. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q0V-Q3DIyXo
http://www.youtube.com/watch?v=o0-wqgQe7BY
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
http://www.opet.com.br/revista/administracao_e_cienciascontabeis/pdf/n4/COMO-MANTER-SE-MOTIVADO-DIANTE-DOS-OBSTACULOS-PROFISSIONAIS-E-PESSOAIS.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=q0V-Q3DIyXo
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2.2 UNIDADE DIDÁTICA Nº2  

 

OBJETIVO: orientar os alunos para que tenham conhecimento e compreensão 

sobre as relações interpessoais e o que elas podem afetar em suas vidas, visando 

relações construtivas onde o respeito mútuo e o entendimento prevaleça. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema, será exibido o filme “For the 

Birds”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Upo668bS1nc; acesso 

em 17/08/2013. 

2. Discussão sobre o filme e a temática abordada “relações interpessoais”, 

elencando seus principais aspectos (conceito, importância e abrangência das 

relações interpessoais em nossas vidas; respeito, diversidade e empatia) e 

incentivando cada aluno a comentar o que considerou mais relevante. 

3. Visando a familiaridade dos alunos com o tema será exibido o filme “A Ponte’’. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=6EAZRvEQkDc; acesso em 

17/08/2013. 

4. Discussão em grupo sobre o filme e a temática abordada “relações 

interpessoais”, elencando seus principais aspectos (conceito, importância e 

abrangência das relações interpessoais em nossas vidas; respeito, diversidade e 

empatia) e incentivando cada aluno a comentar o que considerou mais 

relevante. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Upo668bS1nc
http://www.youtube.com/watch?v=6EAZRvEQkDc
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5. Apresentação, leitura, discussão e debate do artigo “Relações interpessoais e 

qualidade de vida no trabalho”, disponível em: 

http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/

marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf; acesso em 14/08/2013. Após a leitura e 

discussão, acontecerá a avaliação da aprendizagem baseada no artigo. 

6. Fechamento da Unidade didática: para aprofundamento do tema será 

apresentado o filme da série “Emprego de A a Z : Relacionamento na empresa”, 

de Max Gehringer. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=iuwi6oQ1JeE; acesso em 15/08/2013. 

7. Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

RESULTADO ESPERADO: por meio da metodologia aplicada e do conhecimento 

do assunto, espera-se que os alunos possam entender a importância das relações 

interpessoais em todos os seus aspectos e que consigam aplicá-lo em seu cotidiano. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Filme “For the Birds” sobre relacionamento interpessoal. Disponível: 

http://www.youtube.com/watch?v=Upo668bS1nc; acesso em 17/08/2013. 

Filme “A Ponte’’ sobre relacionamento interpessoal. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=6EAZRvEQkDc; acesso em 17/08/2013. 

Filme da série “Emprego de A a Z : Relacionamento na empresa”, com Max 

Gehringer. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=iuwi6oQ1JeE; acesso 

em 15/08/2013. 

Artigo “Relações interpessoais e qualidade de vida no trabalho”, disponível em 

http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/mark

eting_pessoal_e_etiqueta_03.pdf; acesso em 14/08/2013. 

http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf
http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iuwi6oQ1JeE
http://www.youtube.com/watch?v=Upo668bS1nc
http://www.youtube.com/watch?v=6EAZRvEQkDc
http://www.youtube.com/watch?v=iuwi6oQ1JeE
http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf
http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf
http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf
http://concursospublicos.uol.com.br/aprovaconcursos/demo_aprova_concursos/marketing_pessoal_e_etiqueta_03.pdf


13 

 

2.3 UNIDADE DIDÁTICA Nº3 

 

OBJETIVO: capacitar os alunos a compreender a importância da comunicação em 

todos os seus níveis e em todas as organizações, visando à aquisição de 

habilidades para as suas relações profissionais. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema serão exibidos trechos dos 

filmes: (1) “Madagascar 2” (Falhas na comunicação). Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNXGdOFblXA; acesso em 17/08/2013; (2) 

“Conseqüência das atitudes”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WWdLmsYNw4E; acesso em 17/08/2013; e 

(3) “O cometa Halley e as pérolas da comunicação”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=SniI_9PW_UE; acesso em 17/08/2013. 

2. Discussão sobre os filmes e a temática abordada “Comunicação”, elencando 

seus principais aspectos (conceito, importância e abrangência da comunicação; 

o que é comunicar-se? as qualidades de um bom comunicador e saber ouvir) e 

incentivando cada aluno a comentar o que considerou mais relevante. 

3. Exibição do filme “Processo de comunicação”. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=_C3AmzKpJbQ; acesso em 15/08/2013. 

4. Discussão sobre o filme e a temática abordada “Comunicação”, elencando seus 

principais aspectos (conceito, importância e abrangência da comunicação; os 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNXGdOFblXA
http://www.youtube.com/watch?v=WWdLmsYNw4E
http://www.youtube.com/watch?v=SniI_9PW_UE
http://www.youtube.com/watch?v=_C3AmzKpJbQ
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processos da comunicação) e incentivando cada aluno a comentar o que 

considerou mais relevante. 

5. Apresentação, leitura, discussão e debate do artigo “Processo de Comunicação” 

de Ornellas e Associados. Disponível em 

http://www.jfpr.jus.br/arquivos/office/0bb1788777b0056d8ed3e710778dbcae.pdf; 

acesso em 14/08/2013. Após a leitura e discussão, acontecerá a avaliação da 

aprendizagem baseada no artigo apresentado. 

6. Fechamento da unidade didática: para aprofundamento do tema serão 

apresentados os filmes “A falta de comunicação” por Marisson Fraga. Disponível 

em: http://www.youtube.com/watch?v=KtQfVdWGxDE; acesso em 15/08/2013 e 

“Erro de comunicação”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=mnLY0u1Vddo; acesso em 15/08/2013. 

7. Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

 

 RESULTADO ESPERADO: por intermédio do conteúdo elaborado, espera-se que 

os alunos venham a ter a compreensão e a aquisição dos conhecimentos 

necessários para o aprimoramento e melhoria de sua comunicação, no aspecto 

pessoal e profissional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Trecho filme “Madagascar 2” (Falhas na comunicação). Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNXGdOFblXA; acesso em 17/08/2013. 

Filme “Conseqüência das atitudes”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WWdLmsYNw4E; acesso em 17/08/2013.  

http://www.jfpr.jus.br/arquivos/office/0bb1788777b0056d8ed3e710778dbcae.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KtQfVdWGxDE
http://www.youtube.com/watch?v=mnLY0u1Vddo
http://www.youtube.com/watch?v=ZNXGdOFblXA
http://www.youtube.com/watch?v=WWdLmsYNw4E
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Filme “O cometa Halley e as pérolas da comunicação”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=SniI_9PW_UE; acesso em 17/08/2013. 

Filme “Processo de comunicação”. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=_C3AmzKpJbQ; acesso em 15/08/2013. 

Artigo “Processo de Comunicação” de Ornellas e Associados. Disponível em 

http://www.jfpr.jus.br/arquivos/office/0bb1788777b0056d8ed3e710778dbcae.pdf 

acesso em 14/08/2013. 

Filme “A falta de comunicação” por Marisson Fraga. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=KtQfVdWGxDE; acesso em 15/08/2013. 

Filme “Erro de comunicação”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=mnLY0u1Vddo; acesso em 15/08/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SniI_9PW_UE
http://www.youtube.com/watch?v=_C3AmzKpJbQ
http://www.jfpr.jus.br/arquivos/office/0bb1788777b0056d8ed3e710778dbcae.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=KtQfVdWGxDE
http://www.youtube.com/watch?v=mnLY0u1Vddo
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2.4 UNIDADE DIDÁTICA Nº4 

 

OBJETIVO: propiciar aos alunos o conhecimento do Marketing Pessoal fazendo 

com que reconheçam sua importância e que o identifiquem como mais uma 

ferramenta a auxiliá-los em seu desenvolvimento profissional. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema será exibido o filme “Marketing 

Pessoal” de Daniel Godri. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=BItnrVrNRi4; acesso em 27/08/2013. 

2. Discussão sobre o filme e a temática abordada “Marketing Pessoal”, elencando 

seus principais aspectos (conceito, importância e abrangência; como melhorar 

nosso Marketing pessoal) e incentivando cada aluno a comentar o que 

considerou mais relevante. 

3. Divisão da turma em equipes para apresentação, leitura, discussão e debate do 

artigo: “Marketing Pessoal: Você é o produto”, de Elaine Farias, Michelle Muniz, 

Patrícia de Oliveira e Rosilene Dias. Disponível em: 

http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/huma

nas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PR

ODUTO.pdf; acesso em 29/08/2013. 

4. Elaboração e apresentação de um texto por equipe, sobre a importância do 

“Marketing Pessoal”, que será a atividade de avaliação dos alunos em relação 

ao tema trabalhado na unidade didática.  

http://www.youtube.com/watch?v=BItnrVrNRi4
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
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5. Fechamento da Unidade didática: para aprofundamento do tema será 

apresentados o filme da série “Emprego de A a Z: A importância do Marketing 

Pessoal” de Max Gehringer. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=uM8xEcX4Fv4; acesso em 29/08/2013. 

6. Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

 

RESULTADO ESPERADO: por meio dos trabalhos realizados, espera-se que os 

alunos adquiram os conhecimentos necessários para o desenvolvimento e 

aprimoramento de seu Marketing pessoal. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Filme “Marketing Pessoal” de Daniel Godri. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=BItnrVrNRi4; acesso em 27/08/2013. 

Artigo: “Marketing Pessoal: Você é o produto”, de Elaine Farias, Michelle Muniz, 

Patrícia de Oliveira e Rosilene Dias. Disponível em: 

http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/

MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.

pdf; acesso em 29/08/2013. 

Filme da série “Emprego de A a Z: A importância do Marketing Pessoal” de Max 

Gehringer. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uM8xEcX4Fv4; acesso 

em 29/08/2013. 

 

   

 

http://www.youtube.com/watch?v=uM8xEcX4Fv4
http://www.youtube.com/watch?v=BItnrVrNRi4
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
http://www.aems.com.br/conexao/edicaoanterior/Sumario/downloads/2012/humanas/MARKETING%20PESSOAL%20VOC%C3%8A%20%C3%89%20O%20PRODUTO.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uM8xEcX4Fv4
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2.5 UNIDADE DIDÁTICA Nº5 

 

 

OBJETIVO: fazer com que os alunos conheçam e compreendam a importância da 

entrevista de emprego e da dinâmica de grupo no processo seletivo e analisem os 

comportamentos diversos que essas práticas exigem, desde o que vestir, a postura, 

as perguntas mais comuns e os erros que podem ser evitados, para que se consiga 

a colocação almejada. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema, será exibido o filme “Como não 

se comportar em uma entrevista de emprego”. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&sr

c_vid=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s; acesso em 07/09/2013.

 Sugere-se que os alunos anotem as situações que consideram incorretas em 

uma entrevista de emprego para enriquecer o debate, após o filme. 

 

2. Discussão sobre o filme e a temática abordada em “Entrevista de emprego e 

dinâmica de grupo”, elencando seus principais aspectos (conceito e importância; 

como agir e comportar-se corretamente em entrevistas de emprego e dinâmicas 

de grupo) incentivando cada aluno a comentar o que achou mais relevante. 

 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&src_vid=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&src_vid=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s
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3. Apresentação, leitura, discussão e debate do manual “Como se portar em 

entrevistas de emprego” de Angela Maria Scroccaro. Disponível em: 

http://www.sema.edu.br/editor/fama/emprego.pdf; acesso em 14/09/2013.  

 

4. Fechamento da Unidade didática: para aprofundamento do tema, serão 

apresentados os filmes da série “Emprego de A a Z de Max Gehringer: A temível 

entrevista de emprego” disponível em   

http://www.youtube.com/watch?v=8_4yzvx1Mj4 e “Como encarar as dinâmicas 

de grupo” disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=Xli94s2aEo4; acesso 

em 14/09/2013.  

 

5. Avaliação da aprendizagem. Responda às seguintes questões: 

Quais seus pontos fortes?  

Quais seus pontos fracos?  

O que você está fazendo para 

melhorar seus pontos fracos? 

 

Como você se vê daqui a dez 

anos? 

 

 

6. Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

 

RESULTADO ESPERADO: por meio dos trabalhos apresentados e aplicados nessa 

unidade, espera-se que os alunos possam compreender o processo da entrevista de 

emprego e da dinâmica de grupo e que esses ensinamentos possam ser úteis nos 

próximos desafios que irão enfrentar.  

 

 

http://www.sema.edu.br/editor/fama/emprego.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8_4yzvx1Mj4
http://www.youtube.com/watch?v=Xli94s2aEo4
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Filme “Como não se comportar em uma entrevista de emprego”. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&src_vi

d=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s; acesso em 07/09/2013. 

Manual “Como se portar em entrevistas de emprego” de Angela Maria Scroccaro. 

Disponível em: http://www.sema.edu.br/editor/fama/emprego.pdf; acesso em 

14/09/2013.  

Filme da série “Emprego de A a Z de Max Gehringer: A temível entrevista de 

emprego”. Disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=8_4yzvx1Mj4; acesso 

em 14/09/2013. 

Filme da série “Emprego de A a Z de Max Gehringer: “Como encarar as dinâmicas 

de grupo” disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=Xli94s2aEo4; acesso em 

14/09/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&src_vid=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_582423&feature=iv&src_vid=leuwrpXfc9Y&v=pQHsnjDxQ8w#t=10s
http://www.sema.edu.br/editor/fama/emprego.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8_4yzvx1Mj4
http://www.youtube.com/watch?v=Xli94s2aEo4
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2.6 UNIDADE DIDÁTICA Nº6 

 

 

OBJETIVO: fazer com que o aluno compreenda a importância de saber redigir seu 

curriculum vitae de acordo com os padrões estabelecidos pelo mundo do trabalho, 

capacitando-o para que possa elaborar esse documento da melhor forma possível, 

facilitando, assim, o alcance de seus objetivos.     

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema será exibido o filme da série 

“Emprego de A a Z de Max Gehringer: “Dicas para um currículo campeão”. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=glofSn7xLDw; acesso em 

07/09/2013. 

 2. Discussão sobre o filme e a temática abordada “Curriculum vitae”, elencando 

seus principais aspectos (conceito e importância e formatação do Curriculum 

vitae) e incentivando cada aluno a comentar o que percebeu de mais relevante. 

3. Os alunos no laboratório de informática, por meio das informações do filme e 

com o auxílio do professor e sites especializados, farão a elaboração do 

curriculum vitae de acordo com o padrão exigido pelas empresas. Essa atividade 

consistirá na avaliação dessa unidade.  

4.  Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

http://www.youtube.com/watch?v=glofSn7xLDw
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RESULTADO ESPERADO: por intermédio da metodologia e dos trabalhos a serem 

realizados, acredita-se que os alunos venham a compreender a importância de se 

redigir um currículo de acordo com os padrões exigidos pelo mundo do trabalho e 

que adquiram a competência e as habilidades necessárias, para a elaboração deste 

importante documento.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Filme da série “Emprego de A a Z de Max Gehringer: “Dicas para um currículo 

campeão”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=glofSn7xLDw; acesso 

em 07/09/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=glofSn7xLDw
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2.7 UNIDADE DIDÁTICA Nº7 

 

OBJETIVO: demonstrar ao aluno como a capacidade para falar em público é 

imprescindível e pode ser um diferencial em sua vida. Fazer com que ele perceba 

que utilizando métodos e técnicas adequadas e, sobretudo, praticando, pode 

aperfeiçoar e muito essa característica essencial para si e, consequentemente, para 

a sua vida profissional.   

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

1. Visando a familiaridade dos alunos com o tema será exibido o filme da série 

“Emprego de A a Z de Max Gehringer: “Como falar em público”. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=2Pral6tHNBI; acesso em 15/10/2013. 

2. Discussão sobre o filme e a temática abordada “Como falar em público”, 

elencando seus principais aspectos (habilidades, conhecimentos e atitudes 

sobre a arte de falar em público) e incentivando cada aluno a comentar o que 

achou mais relevante. 

3.  Apresentação, leitura, discussão e debate do manual “Dicas de como driblar o 

medo de falar” de Reinaldo Polito. Disponível em:  

http://cursos.unisanta.br/civil/arquivos/Aula09_Oratoria.pdf; acesso em 

15/10/2013.  

4. Avaliação da aprendizagem: os alunos em sala de aula, de acordo com o 

material apresentado e disponibilizado e contando com o auxílio do professor, 

farão apresentação de si mesmos, para toda a turma.  

5.  Avaliação da temática trabalhada por meio de pesquisa qualitativa, que será 

disponibilizada ao final da atividade. 

http://www.youtube.com/watch?v=2Pral6tHNBI
http://cursos.unisanta.br/civil/arquivos/Aula09_Oratoria.pdf
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RESULTADO ESPERADO: por meio dos conteúdos e da metodologia aplicada, 

espera-se que os alunos possam compreender e reconhecer a importância do 

desenvolvimento dessas habilidades para o seu desenvolvimento profissional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 Filme da série “Emprego de A a Z de Max Gehringer: “Como falar em público”. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2Pral6tHNBI; acesso em 

15/10/2013. 

Manual “Dicas de como driblar o medo de falar” de Reinaldo Polito. Disponível em: 

http://cursos.unisanta.br/civil/arquivos/Aula09_Oratoria.pdf; acesso em 15/10/2013. 

ALCOFORADO, Fernando. Globalização. São Paulo: Nobel, 1998 

BORGES-ANDRADE, Jairo E.; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana. 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: 

fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

KOBER, Claudia Mattos. Qualificação profissional: uma tarefa de Sísifo. São Paulo: 

Autores Associados, 2004. 

LOMBARDI, José Claudinei. Temas de pesquisa em educação. Campinas: Autores 

Associados, 2003. 

SILVA, Carlos. Competência Profissional . 2. Ed. São Paulo: Cortez , 2001. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Pral6tHNBI
http://cursos.unisanta.br/civil/arquivos/Aula09_Oratoria.pdf
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3.   ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
 

Para alcançar os objetivos propostos neste caderno pedagógico, foi adotada 

metodologia variada, baseada em atividades diversas por meio de vídeos; filmes; 

apresentação de slides; leituras de textos; aulas expositivas; estudos de casos; 

leituras de jornais, revistas e livros especializados; tarefas de investigação; trabalhos 

em grupo e individuais; grupos de discussão;  debates; palestras especializadas e 

aulas no laboratório de informática.  

A produção deste material pedagógico tem por intenção o estímulo da 

liberdade e criatividade dos professores da rede estadual de ensino do Paraná, que 

poderão utilizá-lo e aplicá-lo nos diversos temas do currículo educacional que 

julgarem pertinentes. 

Deseja-se que este caderno pedagógico venha propiciar uma reflexão por 

parte dos alunos, sobre as relações escola e mundo do trabalho e sobre a 

significativa importância da qualificação e da edificação de um projeto profissional 

que é possível e que cabe a cada um construir. 

Espera-se também que nossos objetivos sejam alcançados, pois a formação 

de cidadãos críticos, conscientes, conhecedores de seus direitos e deveres e 

capazes de modificar a sociedade, são funções da escola. A empregabilidade 

desenvolvida é uma, senão a única, perspectiva de inclusão social.  

 


