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Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>>
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Pretende-se que os/as formandos/as venham a:
1. Refletir sobre a sua história de vida.
2. Assinalar características nucleares da sua identidade.
3. Identificar competências pessoais.
4. Reconhecer os seus problemas e as suas fragilidades
5. Conhecer-se enquanto pessoa
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1.

Definição de conceitos base: Identidade, Autoconceito e Autoestima.

2.

O corpo como cerne da identidade

3.

A história de vida e a génese do quadro de valores.

4.

Estilos pessoais de ser e de comunicar

5.

Conhecimento de si e consciência de si.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1.Definição de conceitos base: Identidade, Autoconceito e Autoestima / Objetivos 1, 2 e 5.
2.O corpo como cerne da identidade/ Objetivos 2, 4 e 5.
3.A história de vida e a génese do quadro de valores/Objetivos 1 e 5.
4.Estilos pessoais de ser e de comunicar/Objetivos 2 e 3.
5.Conhecimento de si e consciência de si/Objetivos 4 e 5.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Como DESENVOLVIMENTO pressupõe um crescimento cognitivo e pessoal, passível de ser observado através de
comportamentos como “ falar de si” e “falar sobre a forma de estar”, serão esses comportamentos que estarão na base da
dinâmica do ensino/aprendizagem através de:

Página 1 de 2

a)Debates em sala de aula a partir de exemplos e imagens referentes a situações que se projetam para a realidade da prática
de cuidados;
b)Preenchimento individual de materiais de suporte ao processo de reflexão pessoal;
c)Trabalho prático envolvendo o corpo e o sentido de relação, para que os formandos tomem consciência da sua linguagem
corporal
d)Partilha de conhecimentos e experiencias em grupo .
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
a)Debates em sala de aula a partir de exemplos e imagens referentes a situações que se projetam para a realidade da prática
de cuidados / Objetivos 1 e 2.
b)Preenchimento individual de materiais de suporte ao processo de reflexão pessoal / Objetivos 1 e 4.
c)Trabalho prático envolvendo o corpo e o sentido de relação, para que os formandos tomem consciência da sua linguagem
corpora/ Objetivos 1, 3 e 4.
d)Partilha de conhecimentos e experiencias em grupo. / Objetivos 1, 4 e 5.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Portfólio individual (100%)
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