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Módulo 2: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em 
TIC para mulheres com deficiência 

Introdução 

As competências relacionadas às Novas Oportunidades de Emprego (NOE) e às 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são cruciais hoje em dia, à medida 
que o mundo e o mercado de trabalho se continuam a desenvolver e a alterar. 

Muitas vezes, as pessoas com deficiência não conseguem acompanhar as rápidas 
mudanças na sociedade, no mercado de trabalho e na economia em geral. Como 
resultado, eles carecem de muitas informações sobre suas possibilidades e novas 
tendências na sociedade, por exemplo, o aumento da importância das TIC e as novas 
habilidades que são necessárias para ingressar nos empregos dentro da NYE. 

No que diz respeito às novas novas oportunidades de emprego/setores emergentes, 
as competências de TIC podem ajudar as mulheres com deficiência física ou sensorial 
a encontrar um emprego. As competências de TIC ajudam no processo de procura de 
emprego e também ajudam a trabalhar remotamente. 

As competências em TIC também apoiam o conceito de trabalho remoto e trabalho à 
distância/teletrabalho. Durante a Covid-19, quando a maioria dos trabalhos pessoais 
foi cancelada, o mundo ficou online e apenas os trabalhos remotos/teletrabalho 
podiam funcionar. Hoje em dia, as competências em TIC e o conhecimento de como 
usar a Internet, especialmente as redes sociais, são essenciais para o emprego. 

Na maioria das vezes, esse tipo de trabalho está relacionado ao teletrabalho, 
atendimento, formação, contabilidade, traduções, programação, arquitetura e 
outros. Hoje em dia, para essas profissões, o principal trunfo para o trabalho são as 
competências de informática e também de comunicação. O formador demonstra 
como as competências de TIC e as competências de comunicação adquiridas 
anteriormente são úteis e necessárias. O formando deve estar ciente de que tudo está 
interligado. 

A formação também aborda que corretas competências de linguagem e comunicação 
podem resultar num emprego de p.e., jornalista, editor, redator, tradutor entre 
outros. 

O formador ajuda os formandos a pensar de forma criativa e a falar sobre várias 
formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, fazer um site, um blog e ganhar com 
propagandas nas redes sociais, ou vender alguns serviços, produtos. 

Todos os trabalhos mencionados anteriormente podem ser realizados remotamente 
com sucesso. As possibilidades são infinitas e seria benéfico para os formandos 
ouvirem sobre todas as diferentes oportunidades que a aquisição de competências 
em TIC pode trazer. Talvez por meio desses exemplos os formandos possam encontrar 
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sua verdadeira vocação ou entender como podem usar as suas competências para se 
sustentarem. 

Por isso, é fundamental que a formação oferecida se concentre nestas novas 
competências e que os formadores tenham em consideração o facto das pessoas que 
necessitam desta Formação possam não possuír competências em TIC, não 
compreendam a importância dos computadores no mundo de hoje, e muitas vezes 
não estão cientes das oportunidades de trabalho em NOE. 

 

 

Ao ministrar o conteúdo do Módulo 2, a seguinte ordem deve ser observada: 

Introdução aos computadores  

Num primeiro momento, é necessário introduzir os computadores, pois muitas 
pessoas não têm ou quase não têm contato com os computadores, e não são 
capazes de usá-los, muito menos entender todas as possibilidades que os 
computadores oferecem. 

O formador apresenta o tema a ser discutido e os resultados a serem alcançados. É 
importante que o formador considere que é melhor ensinar tudo sobre 
computadores através da participação ativa dos formandos. 

É comum que as pessoas tenham medo de computadores porque requer 
competências específicas para usá-los. O formador deve estar pronto para motivar 
os formandos a começar a usar os computadores. Os formandos precisam ter uma 
ideia clara de que os computadores e a Internet são cruciais hoje em dia e como 
essas competências de TIC podem aumentar a acessibilidade das mulheres e 
melhorar as suas vidas. A motivação dos formandos é essencial. 

Os formandos adquirem as competências básicas ao fazer - como ligar o computador, 
como funciona o rato, como funciona o teclado, incluindo - como fazer letras 
minúsculas/maiúsculas, sinais de pontuação e como desligar o computador. O 
formador deve estar presente nesta fase e oferecer a sua ajuda em tudo o que não 
seja claro para os formandos. O formador deve estar preparado para enfrentar a 
situação em que os formandos nem mesmo saibam como utilizar o rato ou como 
ligar o computador. Os formandos não podem ser apressados, é importante fazê-
los sentirem-se confortáveis e fazê-lo no seu próprio ritmo. Tarefas práticas são 
incentivadas, pois esta é a melhor maneira de aprender novas competências 
práticas. 

A tarefa deste capítulo é fazer com que os formandos se sintam à vontade para usar 
o computador na sua vida diária. Os formandos irão adquirir conhecimentos 
básicos do computador. Os formandos poderão usar o computador por conta 
própria. É importante levar em consideração as competências, experiência e 
ritmo de aprendizagem de cada formando. Começar devagar - passo a passo para 



 

4 
 

deixar os formandos confortáveis e com confiança para usar o rato, o teclado e o 
computador em geral.  

Benefícios da Internet 

O formador explica como usar a Internet. Os formandos aprendem a usar a internet, 
pesquisar informações na internet e aprender a criar uma conta de e-mail. Essas 
competências são importantes hoje em dia, especialmente a capacidade de usar a 
Internet para enviar e-mails e procurar possibilidades de trabalho online. Nesta 
fase, o formador explica também a importância da Internet no processo de 
procura de emprego, indicando que este tópico será abordado posteriormente 
com mais detalhe. No entanto, algumas informações básicas sobre o assunto 
devem ser fornecidas também nesta fase, a fim de preparar os formandos para os 
tópicos a serem discutidos em uma fase posterior da formação. 

Os formandos adquirem as competências básicas fazendo - como usar a Internet e 
pesquisar informações úteis, incluindo serviços. O formador deve estar presente 
nesta fase e oferecer a sua ajuda em tudo o que não esteja claro para os 
formandos. O formador deve estar pronto para enfrentar a situação em que os 
formandos executam todos os passos lentamente. Os formandos não podem ser 
apressados, é importante fazê-los sentir-se confortáveis e fazê-lo no seu próprio 
ritmo. Tarefas práticas são incentivadas, pois esta é a melhor maneira de aprender 
novas competências práticas. 

A tarefa deste capítulo é fazer com que os formandos se sintam confortáveis para 
usar a Internet em sua vida diária. Os formandos irão adquirir conhecimentos 
básicos sobre a Internet. Os formandos serão capazes de usar ferramentas de 
pesquisa na Internet por conta própria. Os formandos desenvolverão uma conta 
de email e saberão utilizá-la para comunicação. Os formandos serão informados 
sobre a segurança dos dados. É importante levar em consideração as 
competências, experiência e ritmo de aprendizagem de cada formando. Comece 
devagar - passo a passo para deixar os formandos confortáveis e com confiança 
para usar a Internet e suas ferramentas de pesquisa.  

1. Redes sociais 

Hoje em dia, a mídia social é crucial. Os formandos devem aprender sobre sua 
importância. Demonstrações sobre como funcionam as redes sociais e como usar 
as oportunidades fornecidas por elas. 

Os formandos adquirem as competências básicas ao fazer - como usar as redes sociais 
em seu benefício, como usar a pesquisa de hashtag em plataformas de redes 
sociais e como manter seus perfis. O formador deve estar presente nesta fase e 
oferecer a sua ajuda em tudo o que não esteja claro para os formandos. O 
formador deve estar pronto para enfrentar a situação em que os formandos 
executam todos os passos lentamente. Os formandos não podem ser apressados, 
é importante fazê-los sentir-se confortáveis e fazê-lo no seu próprio ritmo. 
Tarefas práticas são incentivadas, pois esta é a melhor maneira de aprender novas 
competências práticas. 
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A tarefa deste capítulo é fazer com que os formandos se sintam à vontade para usar 
as redes sociais e apresentar seus benefícios não apenas como plataformas de 
entretenimento, mas com foco nas oportunidades que oferecem. Os formandos 
irão adquirir conhecimentos básicos de redes sociais. Os formandos serão capazes 
de usar as redes sociais de forma responsável por conta própria. Os formandos 
saberão como manter sua conta nas redes sociais e como usá-la para 
comunicação. É importante levar em consideração as competências, experiência 
e ritmo de aprendizagem de cada formando. Comece devagar - passo a passo para 
deixar os formandos confortáveis e com confiança para usar as redes sociais para 
o benefício dos formandos.  

2. Acessibilidade na internet 

Devido à Covid-19, a maioria das atividades pessoais foi cancelada ou movida para 
plataformas online. Este módulo apresenta como os formandos podem usar a 
Internet para aumentar a acessibilidade e suas oportunidades e como as 
competências e conhecimentos de TIC são importantes para o emprego. 

Os formandos adquirem as competências básicas fazendo - como a Internet pode 
melhorar e facilitar a vida diária do formando, como usar a Internet em seu 
benefício para aumentar a acessibilidade. O formador deve estar presente nesta 
fase e oferecer a sua ajuda em tudo o que não esteja claro para os formandos. O 
formador deve estar pronto para enfrentar a situação em que os formandos 
executam todos os passos lentamente. Os formandos não podem ser apressados, 
é importante fazê-los sentir-se confortáveis e fazê-lo no seu próprio ritmo. 
Tarefas práticas são incentivadas, pois esta é a melhor maneira de aprender novas 
competências práticas. 

A tarefa deste capítulo é fazer com que os formandos se sintam à vontade para usar 
os recursos da Internet diariamente em seu próprio benefício. É importante levar 
em consideração as competências, experiência e ritmo de aprendizagem de cada 
formando. Comece devagar - passo a passo para deixar os formandos confortáveis 
e com confiança para usar as redes sociais para o benefício dos formandos.  

Este módulo deve ser adaptado com base nas necessidades e capacidades dos 
formandos (explicar - como aprender, encontrar novos canais oficiais e fiáveis, 
melhorar as competências, comprar/vender online, etc.). Os módulos incluem 
seções diferentes porque a necessidade de internet para os formandos pode 
variar. O formador deve escolher um (ou mais) tópicos para focar com base nas 
necessidades e interesses de cada formando. 

Os módulos incluem diferentes subtópicos para os formadores escolherem - onde 
procurar fontes de notícias confiáveis online, como reservar serviços online, como 
comprar produtos online, como vender artesanato online, como ocorre a 
Formação online e onde encontrar inspiração para si mesmo -estude. 

2.1. Notícias online 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos sobre como distinguir notícias 
falsas de notícias reais. O formador explica o conceito de leitura de notícias online, 
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apresenta sites de notícias locais/nacionais confiáveis e explica o conceito - 
notícias falsas. 

O formador discute com o formando sobre em que prestar atenção na leitura online 
- recomendar fontes de notícias confiáveis (incluindo páginas de redes sociais) e 
explicar como evitar a divulgação de notícias falsas. 

O formando pratica a busca de informações, sabe a diferença entre notícias falsas e 
reais, melhora as competências de comparação, fica atento aos canais de notícias 
nacionais e melhora as competências nas redes sociais. 

2.2. Serviços de livros online 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos sobre como reservar serviços 
online. Hoje em dia, ficar em uma longa fila pode ser substituído com apenas 
alguns cliques, porque quase todos os serviços oferecem reservas online - setor 
privado como cabeleireiros ou instituição pública como consultas médicas. 

O formador discute com o formando como marcar um horário para reduzir filas e 
evitar lugares lotados. 

O formando pratica a busca de informações e melhora as competências em TIC. 

2.3. Comprar produtos online 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos de como fazer compras de 
produtos e até serviços online. A competência pode ser usada para comprar 
produtos básicos, comida, entrega de refeições, etc. 

O formador explica o conceito de compras online e apresenta sites locais. O formador 
discute com o formando no que prestar atenção ao comprar online - discute como 
comprar produtos online, tempo de entrega e taxas, localização, confiabilidade, 
procedimento de pagamento. 

O formando pratica a busca de informações e compras online. 

2.4. Venda de artesanato online 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos de utilização das plataformas 
online para a venda de artesanato. Melhorar as competências de publicidade. 

O formador explica o conceito de plataforma de venda online, apresenta plataformas 
locais/nacionais confiáveis para vendas de artesanato (www.etsy.com). O 
formador discute com o formando como configurar o perfil e vender produtos 
online, o que prestar atenção ao projetar anúncios. 

O formando pratica a busca de informações, pesquisa de mercado, melhora as 
competências de propaganda e vendas. 

2.5. Formação online 



 

7 
 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos sobre como definir as próprias 
necessidades e disponibilidades. Potencialmente, o formando aprende de forma 
independente novas competências online. 

O formador explica o conceito de curso de formação online e apresenta um site para 
formações online. O formador discute com o formando no que deve prestar 
atenção ao se inscrever em cursos de formação online - duração, conhecimentos 
anteriores, cronograma, organização do formação (apenas online ou também 
inclui atividades de formação presencial). 

O formando pratica a busca de informações e melhora as competências de 
comparação para diferentes ofertas específicas. 

2.6. Autoaperfeiçoamento por meio do auto-estudo 

Os formandos adquirem os conhecimentos básicos sobre como definir as próprias 
necessidades e disponibilidades. Potencialmente, o trainee aprende de forma 
independente novas competências online. 

O formador explica o conceito de curso de formação online e apresenta um site para 
formações online. O formador discute com o formando no que deve prestar 
atenção ao se inscrever em cursos de formação online - duração, conhecimentos 
anteriores, cronograma, organização do formação (apenas online ou também 
inclui atividades de formação presencial). 

O formando pratica a busca de informações e melhora as competências de 
comparação para diferentes ofertas específicas. 

Em suma, é aconselhável dar informações práticas e dicas para que as pessoas com 
deficiência possam aplicá-las em suas vidas. Além disso, é fundamental 
envolver os formandos em tarefas práticas, trabalhos em grupo de forma a 
melhorar as suas competências de comunicação, competências sociais. Os 
formandos devem aprender as novas informações através de tarefas práticas 
para que aprendam melhor e se lembrem de tudo o que é dito. Deve-se evitar 
o monólogo por parte do formador, pois não é uma boa estratégia e as pessoas 
muitas vezes se esquecem de tudo o que ouvem. O diálogo entre o formador 
e os formandos também irá facilitar as competências de comunicação, 
competências sociais. 
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Módulo 2: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC 

Currículo de Formação:  

1. Objetivo da formação 

O objetivo da formação é fornecer aos formandos, ou seja, mulheres com deficiência, ferramentas 
para serem capazes de usar o computador em seu benefício. Muitas vezes, as pessoas com deficiência 
e, em particular, também aquelas pessoas com deficiência que são pouco qualificadas enfrentam 
muitas dificuldades no mundo de hoje, à medida que os computadores e as competências em TIC se 
tornam cada vez mais importantes. Embora de um ponto de vista os computadores e as competências 
em TIC possam ser vistos como um obstáculo, essas competências também oferecem muitas 
possibilidades, por exemplo, acesso mais fácil à informação, a formações, a melhores possibilidades 
de encontrar um emprego e também de trabalhar em casa, tantos empregos podem ser feitos 
trabalhando em casa com um computador. 

É de grande importância informar as mulheres sobre as possibilidades que as competências em TIC 
podem oferecer. À primeira vista, os computadores podem parecer muito difíceis de operar, como 
acontece com todas as coisas novas que nós, humanos, precisamos aprender. No entanto, com a 
formação certa e as informações certas - como os computadores podem beneficiar nossa vida, como 
podem torná-la muito mais fácil - as mulheres ficarão motivadas a aprender essas novas competências 
e, possivelmente, mudar o seu futuro para melhor.  

 

2. Palavras-chave e frases 

As principais coisas a focar neste módulo são: competências em TIC, acessibilidade, benefícios de 
computadores e redes sociais. 

Existem algumas competências básicas de TIC que todos devem ter, pois são parte integrante da vida 
de hoje, por exemplo, uma conta de e-mail. 

  

3. Objetivos 

Os objetivos do módulo ajudam mulheres com deficiência:   

✰ Capacitar mulheres com deficiência no uso de computadores, internet e benefícios - por que 
é necessário e como podem beneficiar as suas vidas; 

✰ Saber como a Internet pode aumentar a acessibilidade, a inclusão social e a vida independente; 
✰ Saber escrever emails; 
✰ Saber encontrar recursos úteis; 
✰ Explicar a segurança dos dados - quais informações devem ser usadas na internet e quais 

informações não devem ser incluídas; 
✰ Apresentar as redes sociais e os seus benefícios para a vida profissional. 

 

4. Resultados de aprendizagem 
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Como resultado desta formação, os formandos serão capazes de compreender porque é que os 
computadores e as competências em TIC são importantes para eles e para o seu autodesenvolvimento. 
Os formandos desta formação aprendem a utilizar a Internet para aumentar a sua acessibilidade. Além 
disso, os formandos poderão usar computadores, pesquisar recursos úteis na Internet, escrever e-
mails. 

Este módulo também irá melhorar as competências de comunicação dos formandos e sua 
compreensão das redes sociais como uma ferramenta profissional. Além disso, os formandos 
aprenderão como usar os recursos da Internet em seu benefício.  

 

5. Conteúdo do curso 

1. Introdução aos computadores 

1.1. Benefícios dos computadores 

1.2. Uso de computador 

2. Benefícios da Internet 

2.1. Uso da Internet e pesquisa útil 

2.2. Desenvolvimento e uso de uma conta de e-mail 

2.3. Segurança de dados 

3. Redes sociais 

3.1. Plataformas e oportunidades de redes sociais 

3.2. Competências e necessidades 

3.3. Ferramentas de comunicação 

4. Acessibilidade da internet 

4.1. O papel da Internet na vida diária 

4.1.1.  Notícias online 

4.1.2.  Serviços de livros online  

4.1.3.  Comprar produtos online 

4.1.4.  Venda de artesanato online 

4.1.5.  Formação online 

4.1.6.  Autoaperfeiçoamento através do auto-estudo 

 

6. Horas de aprendizagem 

As horas de aprendizagem para este módulo devem ser flexíveis, pois pode haver um caso em que 
alguns dos formandos já estejam familiarizados com uma parte específica da formação, por exemplo, 
saberem como usar computadores, mas ainda assim, querem aprender mais benefícios e/ou melhorar 
as competências em redes sociais. Este módulo consiste em alguns blocos de formação e deve ser 
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possível saltar um bloco se o assunto a ser discutido for conhecido pelos formandos. Além disso, cada 
formando tem o seu próprio ritmo, por isso seria aconselhável fazer este módulo de forma que cada 
formando possa ter o seu tempo e estudar os materiais fornecidos no seu próprio ritmo. 

 

7. Métodos de ensino e aprendizagem 

Métodos de formação: seminários e workshops, discussões em grupo e envolvendo toda a turma, e 
também trabalhos práticos independentes. 

 

8. Métodos de avaliação 

Após cada sessão, o formador irá avaliar os conhecimentos do formando. O conhecimento será 
avaliado por meio de perguntas de acompanhamento que incluem a autoavaliação do formando e o 
trabalho independente realizado pelo formando. Uma vez que é sempre necessário que as mulheres, 
e as pessoas em geral, aprendam a comunicar mais e a avaliar a situação, a inclusão da autoavaliação 
na formação é fundamental. Além disso, os formando adultos não devem ser avaliados por notas. 

Assim, seria aconselhável avaliar os formandos da seguinte forma – adquiriu/necessita melhorar. É 
assim que as crianças são avaliadas nos primeiros anos de escola para não impactar negativamente a 
sua autoestima. A mesma abordagem deve ser usada ao fornecer formação para mulheres com 
deficiência. 

 

9. Recursos 

Os recursos necessários são: uma aula de ensino ou instalações com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas recomendada pelas autoridades de saúde 
como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que vivemos. Precisamos de um computador 
com conexão à Internet, projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart. 

 

10. Referências 

Visto que as referências usadas variam de país para país, precisam ser adaptadas para cada país 
específico. Aqui estão algumas referências úteis em inglês, por exemplo, para conta de e-mail e 
também alguns aplicativos de redes sociais que devem ser adquiridos para necessidades profissionais. 
Os sites da Letônia devem ser substituídos por outros em outros contextos nacionais (línguas) 
semelhantes. 

O email:  
 
✰ www.gmail.com  (Google)  

http://www.gmail.com/
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✰ www.outlook.live.com  (Microsoft) 

✰ www.inbox.lv  (Perspectiva da Letónia)  

 

Pesquisa:  
 
✰ www.google.com/www.google.lv  

 

Redes Sociais:  
 
✰ www.facebook.com   

✰ www.youtube.com  

✰ www.linkedin.com  

✰ www.twitter.com  

✰ www.instagram.com  

✰ www.pinterest.com 

 

Plataformas de comunicação:  
 
✰ WhatsApp 

✰ Viber 

✰ Messenger 

✰ Telegram 

✰ www.zoom.com   

✰ www.skype.com  

 

11. ANEXO - PLANOS DE SESSÃO: (ver tabela em anexo) 

Unidade nº 1/nome: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC 

 

Sessão nº 1: Introdução aos computadores 

Duração prevista: Flexível de acordo com o nível de competências do grupo e as 
necessidades dos formandos 

http://www.outlook.live.com/
http://www.inbox.lv/
http://www.google.com/
http://www.google.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.zoom.com/
http://www.skype.com/
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Objetivos Gerais: Introduzir aos formandos os conhecimentos básicos do computador; 
Instruir formandos para usar o computador por conta própria; Para instruir formandos 
na redação de documentos simples. 

Recursos: uma aula ou instalações de ensino com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas, recomendada pelas 
autoridades de saúde como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que 
vivemos. Precisamos de um computador para um ou dois formandos com conexão à 
Internet, projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart 

 

1. Introdução aos computadores 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimentos básicos de informática. O formando pode usar o computador por conta própria. O 
formando sabe como ligar, desligar e reiniciar o computador, como controlar o rato e como usar o 
teclado, incluindo - como fazer letras minúsculas/maiúsculas e sinais de pontuação. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Interativo/demonstração. 
− Trabalho prático e independente com computador. 

 
Atividades (tempo, descrição em detalhes, ...): 

 

O formador apresenta o tema a ser discutido e os resultados a serem alcançados. 

Para conhecer as necessidades dos formandos e as competências de TIC para atividades de quebra-gelo, 
o formador organiza questionários “Isso ou Aquilo”. O formador mostra slides com duas imagens e os 
formandos escolhem respostas mais adequadas para eles, em vez disso ou daquilo. 

Por exemplo: 

- TV ou jornal; 

- Chá ou café; 
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- Telefonema ou carta; 

- Gato ou cachorro; 

- Foto ou vídeo; 

- Texto ou chamada; 

- verão ou inverno; 

- Livro ou revista; 

- Fora ou dentro; 

- TV ou rádio; 

- etc. 

Esta tarefa irá permitir que os formandos se sintam confortáveis com o uso de tecnologias na vida diária. 

Quando terminam, passamos a discutir as expectativas e necessidades dos formandos. O que querem 
fazer com o computador? 

O formador classifica as palavras-chave no quadro de acordo para voltar a esses objetivos 
posteriormente. 

 

A formação começa com o ensinamento de como ligar o computador, e cada formando realiza-o no seu 
próprio computador. 

O formador explica o conceito do rato e teclado. 

Os formandos aprendem a escrever seus nomes, sobrenomes e hobbies. 

 

Os formadores dão tarefas aos formandos para deixá-los confortáveis com os movimentos do rato. 

O formador usa o movimento do rato, usa a plataforma de pintura e os formandos devem desenhar 
uma flor. O formador explica como o Paint funciona, como alterar as cores e os pincéis. 

 

A próxima tarefa é se familiarizar com o teclado. O formador explica como usar o Word e distribuir 
páginas com parágrafos curtos para o formando reescrever. Fazendo acento em letras minúsculas e 
maiúsculas, sinais de pontuação. 

 

Os formandos adquirem as competências básicas ao fazer - como ligar e desligar o computador, como 
funciona o rato, como funciona o teclado. 
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O grupo discute palavras-chave no quadro mencionadas no início da formação. Sabem como fazer isso 
agora? 

 

Avaliação: 

 

A formação é concluída quando o formando pode, de forma independente: 

- ligar/desligar e reiniciar4 o computador; 

- control do rato; 

- escrever uma frase no teclado começando com a letra da legenda e terminando com um sinal de 
pontuação. 

O formando continua treinando até que as competências acima sejam dominadas, e o formando seja 
capaz de fazer todas as atividades de forma independente e sem erros.  

 

 

Unidade nº 1/nome: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC 

 

Sessão nº 2: Benefícios da Internet 

Duração prevista: Flexível de acordo com o nível de competências do grupo e as 
necessidades dos formandos 

Objetivos Gerais: Apresentar aos formandos conhecimentos básicos de Internet; Treinar 
os formandos para encontrar informações online usando a plataforma Google; Treinar 
os formandos na criação de uma conta de e-mail e na sua utilização para comunicação; 
Treinar os formandos para salvar arquivos e usar o armazenamento em nuvem de e-
mail; para informar sobre segurança de dados. 

Recursos: uma aula ou instalações de ensino com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas, recomendada pelas autoridades 
de saúde como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que vivemos. 
Precisamos de um computador para um ou dois formandos com conexão à Internet, 
projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart. 
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2. Benefícios da Internet 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimentos básicos de internet e como usá-la para pesquisas. O formando pode encontrar 
informações online usando a plataforma Google. O formando desenvolve conta de email e sabe como 
usá-la para comunicação. Como salvar arquivos e usar o armazenamento em nuvem de e-mail. O 
formando é informado sobre segurança de dados. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Interativo/demonstração 
− Trabalho prático e independente com computador. 
− Trabalho em equipa: enviar/responder a e-mails de membros do grupo de trabalho. 

 
Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

O formador apresenta o tema a ser discutido e os resultados a serem alcançados. 

Para conhecer as necessidades do formando para fazer atividades para quebrar o gelo, escreve a palavra 
“INTERNET” no quadro e faz perguntas em grupo - o que é a internet? O que pode encontrar lá? O que  
quer encontrar? O que quer aprender? Como a vai usar? Após o brainstorming, o formador anota as 
palavras-chave no quadro para voltar a esses objetivos posteriormente. 

 

No início da formação, cada formando liga o computador. Os formandos trabalham de forma 
independente, sob a supervisão do formador. 

A próxima tarefa é aprender a usar a Internet. O formador explica como usar a Internet. A tarefa dos 
formandos é pesquisar a sua cidade natal no Google, encontrar o símbolo da cidade e proteger a 
imagem. 

 

A próxima tarefa é criar uma conta de e-mail. 
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O formador explica quais são os benefícios do e-mail e da ideia do seu conceito. Como escolher um 
apelido e senha. Os formandos criam as suas contas de e-mail. 

 

Em seguida, o formador envia um e-mail aos formandos com perguntas a serem respondidas - os 
formandos praticam a responder, a escrever no teclado, a usar o rato e a se comunicarem online. 

 

Hoje em dia os e-mails não são apenas para comunicação, mas também para armazenamento de dados. 
Os formandos aprendem como salvar dados na nuvem fazendo upload de imagens salvas anteriormente 
com o logotipo de sua cidade natal. 

 

O formador explica a segurança dos dados. 

 

A próxima tarefa é obter uma Internet confortável. O formador explica como enviar links e enviar por 
e-mail pesquisas do Google para avaliar a formação. 

 

Os formandos adquirem as competências básicas - como usar a Internet, como enviar e responder e-
mails, como salvar arquivos. Conhece o protocolo básico de proteção de dados e a necessidade. 

 

O grupo discute palavras-chave no quadro mencionadas no início da formação. Sabem como fazer isso 
agora? 

  

Avaliação: 

 

A formação é concluída quando o formando pode, de forma independente: 

- pesquisar de informações no google; 

- responder ao e-mail; 

- salvar documentos na nuvem. 

O formando continua o capítulo da formação até que as competências mencionadas acima sejam 
dominadas, e o formando seja capaz de fazer todas as atividades de forma independente e sem erros. 
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Unidade nº 1/nome: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC 

 

Sessão nº 3: Redes sociais 

Duração prevista: Flexível de acordo com o nível de competências do grupo e as 
necessidades dos formandos; 

Objetivos Gerais: Apresentar aos formandos o uso das redes sociais e como usá-las em 
seu benefício e vinculá-las à sua vida profissional; 

Recursos: uma aula ou instalações de ensino com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas, recomendada pelas autoridades 
de saúde como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que vivemos. 
Precisamos de um computador para um ou dois formandos com conexão à Internet, 
projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart. 

 

 

3. Redes sociais 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Os formandos têm conhecimento sobre redes sociais e como utilizá-las em seu benefício. Elntendem 
como a sua atividade nas redes sociais pode estar ligada à sua vida profissional, tanto de forma positiva 
como negativa, dependendo do conteúdo que partilham nas redes sociais. 

 

Os formandos aprendem a usar a pesquisa de hashtags em plataformas de redes sociais. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Interativo/demonstração 
− Trabalho prático e independente com computador. 
− Trabalho em equipa: encontrar outros membros do grupo nas redes sociais.  

 
Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 
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O formador apresenta o tema a ser discutido e os resultados a serem alcançados. 

Para conhecer as necessidades do formando para atividades de quebra-gelo, o formador escreve a 
palavra “REDE SOCIAL” no quadro e pede ao grupo para nomear as plataformas de redes sociais 
conhecidas. O grupo discute o uso e os benefícios dessas plataformas. Após o brainstorming, o formador 
anota as palavras-chave no quadro para voltar a esses objetivos posteriormente. 

 

A primeira tarefa é criar uma conta de rede social. 

O formador explica quais são os benefícios das redes sociais e a ideia do conceito de cada plataforma. 
Como configurar o perfil, escolher um apelido e senha. 

O formando cria uma conta de rede social pessoal (ou comercial) à sua escolha. 

 

A próxima tarefa é aprender como usar a plataforma de comunicação. O formador explica como usar a 
plataforma. Os formandos encontraram-se nas redes sociais e testaram as ferramentas de comunicação 
interna. 

Em seguida, o formador explica o que são hashtags e como usá-las para fins de pesquisa. 

Os formandos praticam a pesquisa nas redes sociais e a comunicação com os pares. 

 

Os formandos adquirem as competências básicas ao fazer - como usar as redes sociais, como encontrar 
colegas, como se comunicar nas redes sociais, como usar a pesquisa de hashtags em plataformas de 
redes sociais. 

 

O grupo discute palavras-chave no quadro mencionadas no início da formação. Eles sabem como as 
redes sociais pode beneficiá-los? 

  

Avaliação: 

 

A formação é concluída quando o formando pode, de forma independente: 

- criar perfil de rede social; 

- usar plataformas de redes sociais; 

- usar ferramentas de comunicação interna; 
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- saber diferença entre plataformas; 

- como pesquisar hashtags. 

O formando continua o capítulo de formação até que as competências mencionadas acima sejam 
dominadas, e o formando seja capaz de fazer todas as atividades de forma independente e sem erros. 

 

 

Unidade nº 1/nome: Novas oportunidades de emprego (NOE) e competências em TIC 

 

Sessão nº 4: Acessibilidade na Internet 

Duração prevista: Flexível de acordo com o nível de competências do grupo e as 
necessidades dos formandos 

Objetivos Gerais: Apresentar aos formandos as acessibilidades e oportunidades da 
internet. 

Recursos: uma aula ou instalações de ensino com dimensões suficientes para 
salvaguardar a distância de segurança entre as pessoas, recomendada pelas autoridades 
de saúde como prevenção na situação atual da pandemia Covid-19 que vivemos. 
Precisamos de um computador para um ou dois formandos com conexão à Internet, 
projetor e sistema de som. 

Papel, lápis, marcador e quadro ou flipchart. 

 

 

4.1. Acessibilidade na web 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Identificar oportunidades básicas que a Internet pode oferecer ao dia a dia do formando. Como usar a 
Internet em seu benefício para aumentar a acessibilidade de oportunidades. 
 
*Este módulo deve ser adaptado com base nas necessidades e capacidades dos formandos (explique - 
como aprender, encontrar novos canais oficiais e fiáveis, melhorar as competências, comprar/vender 
online, etc.). 
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O formando pode utilizar os recursos da Internet de forma básica diária em seu próprio benefício. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Oficinas de grupo interativas/presenciais/online e discussão. 
− Interativo/demonstração 
− Trabalho prático com computador. 
− Trabalho em equipa. 

 
Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

O formador apresenta o tema e quebra o gelo escrevendo as palavras “PRODUTOS e SERVIÇOS Online” 
no quadro e pergunta quais os produtos e serviços que os formandos gostariam de utilizar no seu dia-
a-dia e que poderiam ser oferecidos através da Internet? 

Esta tarefa ajudará a reconhecer as necessidades e expectativas dos formandos sobre o uso da Internet 
no dia a dia. O formador classifica as palavras-chave no quadro de acordo para voltar a esses objetivos 
posteriormente.  

 

* Como este modelo é adaptável, o formador escolhe um (ou vários) tópicos com base nas necessidades 
e competências de cada formando. 

 

O formador trabalha com os formandos individualmente por determinadas tarefas ou em pequenos 
grupos divididos por tópicos comuns, fazem um exercício de pesquisa de estudo de caso sobre os 
produtos e serviços oferecidos online. 

Os formandos adquirem as competências básicas fazendo –utilizar os recursos da Internet diariamente 
em seu próprio benefício. 

 

No final da formação, o grupo discute as palavras-chave no quadro mencionadas no início da formação. 
Sabem como encontrar informações/produtos necessários agora?  

 

 

Avaliação: 
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O formando continua treinando o tópico até que as competências abaixo mencionadas adquiridas num 
tópico específico sejam dominadas, e o formando seja capaz de fazer todas as atividades de forma 
independente e sem erros. 

 

 

4.2. Notícias falsas vs. notícias reais 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimento sobre como distinguir notícias falsas de notícias reais. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Notícias: 

O formador explica o conceito de leitura de notícias online, apresenta sites de notícias locais/nacionais 
confiáveis e explica o conceito - notícias falsas. 

O formador discute com o formando sobre no que prestar atenção na leitura online - recomendar fontes 
de notícias confiáveis (incluindo páginas de redes sociais) e explicar como evitar a divulgação de notícias 
falsas.   

 

Tarefa para o formando - Pesquisar canais de notícias nacionais. Ficar atento aos canais oficiais. 
Encontrar 5 canais de notícias nacionais nas redes sociais. 

O formando pratica a busca de informações, sabe a diferença entre notícias falsas e reais, melhora as 
competências de comparação, fica atento aos canais de notícias nacionais e melhora as competências 
nas redes sociais. 
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Avaliação: 

 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- encontrar e apresentar contas de redes sociais de 5 canais de notícias nacionais. (@ReadyWomen) 

O formador e o formando juntos discutem a credibilidade da conta. 

 

 

4.3. Livros online 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimento de como reservar serviços online. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Serviço de reservas online: 

Hoje em dia, ficar em uma longa fila pode ser substituído com apenas alguns cliques, porque quase 
todos os serviços oferecem reservas online - consultas médicas com cabeleireiros, instituições públicas. 

O formador discute com o formando como marcar um horário para reduzir filas e evitar lugares lotados. 

Tarefa para formando - Pesquisar sites de serviços que geralmente demoram uma longa fila para marcar 
uma consulta e fazer uma reserva de teste online. 

O formando pratica a busca de informações e melhora as competências em TIC. 
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Avaliação: 

 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- localizar e apresentar a disponibilidade de reservas online. 

Juntos, o formador e o formando discutem as etapas adicionais da reserva online. 

 

 

4.4. Lojas e serviços online 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimento em como comprar produtos e até serviços online. A habilidade pode ser usada para 
comprar produtos básicos, comida, entrega de refeições, etc. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Compre produtos online: 

 
O formador explica o conceito de compras online e apresenta sites locais. 

O formador discute com o formando no que prestar atenção ao comprar online - discute como comprar 
produtos online, tempo de entrega e taxas, localização, confiabilidade, procedimento de pagamento. 

Tarefa para formando - pesquisar no Google a sua receita favorita e encontrar ingredientes na loja 
online local. 

O formando pratica a busca de informações e compras online. 
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Avaliação: 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- encontrar uma receita online e colocar no carrinho de compras online todos os ingredientes (e 
quantidades) necessários para preparar uma receita. 

O formador explica as etapas finais sobre como comprar produtos online. 

 

 

4.5. Publicidade e usos da Internet para venda. 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Conhecimento de como usar plataformas online para venda de artesanato. Melhorar as habilidades de 
publicidade. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Venda de artesanato online: 

O formador explica o conceito de plataforma de venda online, apresenta plataformas locais/nacionais 
confiáveis para vendas de artesanato (www.etsy.com). 

O formador discute com o formando como configurar o perfil e vender produtos online, o que prestar 
atenção ao projetar anúncios. 

Tarefa para o formando - Pesquisar plataformas nacionais de venda de artesanato. Registrar o perfil de 
um vendedor e adicionar um produto à venda. 
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O formando pratica a busca de informações, pesquisa de mercado, melhora as habilidades de 
propaganda e vendas. 

 

Avaliação: 

 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- definir perfil e criar publicidade para o seu artesanato. 

O formador e o formando juntos discutem a comunicação sobre a plataforma de vendas. 

 

 

4.6. Formação online 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Saber definir as próprias necessidades e disponibilidades. Potencialmente, o formador aprende de 
forma independente novas habilidades online. 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Formação online: 

O formador explica o conceito de curso de formação online e apresenta um site para formações online. 

O formador discute com o formando no que prestar atenção ao se inscrever em cursos de Formação 
online - duração, conhecimentos anteriores, horário, 

Organização da formação (apenas online ou também inclui atividades de formação presencial). 

Tarefa para o formando - Pesquisar os cursos de formação disponíveis e encontrar um que seja 
adequado às necessidades dos formandos. 



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

O formando pratica a busca de informações e melhora as habilidades de comparação para diferentes 
ofertas específicas. 

 

Avaliação: 

 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- encontrar um curso de formação que seja realista para fazer (inclui pesquisa sobre preço, ligações 
futuras, conhecimento e experiência do formando anterior). 

O formador explica as etapas finais sobre como reservar e iniciar o curso de formação online. 

 

 

4.7. Competências de autoaprendizagem online 

 

Resultados de aprendizagem:  

 

Saber definir as próprias necessidades e buscar soluções. Melhoria das habilidades de 
autoaprendizagem. 

 

Métodos/pontos-chave: 

 

− Pesquisa interativa/online. 
− Trabalho prático com computador. 
− Pode ser feito em grupos, mas cada formando apresentará seu produto final. 

 

Atividades (tempo, descrição em detalhes ...): 

 

Autoaperfeiçoamento através do autoestudo/autoaprendizagrm: 

O formador explica o conceito de autoaprendizagem e apresenta um website para 
autoaperfeiçoamento. 



 

O projeto Ready Woman é financiado pelo apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as 
opiniões do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das 
informações nela contidas. 
 

Nº projeto: 2018-1-ES01-KA204-050765 

O formador discute com o formando como encontrar tutoriais em vídeo (www.youtube.com) e ideias 
DYI (www.pinterest.com) 

Tarefa para o formando - Pesquisar o tutorial disponível (foto ou vídeo) e encontrar um que seja 
adequado às necessidades do formando. 

O formando pratica a busca de informações e melhora as habilidades de comparação para diferentes 
ofertas específicas. 

 

Avaliação: 

 

O tópico é concluído quando o formando pode, de forma independente: 

- encontrar um tutorial que seja realista de fazer (inclui pesquisa sobre produtos/preços, conhecimento 
e experiência do formando anterior); 

- pode explicar porque este tutorial foi a escolha final. 

O formador explica como encontrar tutoriais realistas. 

 

 

 

12. Observações/recomendações adicionais 
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