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Primeiros passos no mundo do trabalho

O que é?

Os estudantes trilham uma trajetória inspirada por processos reais do mundo do trabalho, como a 
construção de currículos. À medida que se apropriam de ferramentas para apresentação profissional, 
desenvolvem o autoconhecimento e refletem sobre questões relacionadas à saída do Ensino Médio e à 
inserção no mundo do trabalho.

Recomendamos que esse plano de aula seja realizado após a atividade Campos profissionais e  
escolhas juvenis. 

Dimensões dos Projetos de Vida

Profissional

Temas

Mundo do trabalho, currículo profissional, emprego, profissões

Competências gerais da Educação Básica

6- Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências 
que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica  
e responsabilidade.

8- Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

Por que realizar a atividade?

- Apoiar os jovens no reconhecimento de suas competências e conhecimentos que são relevantes para 
sua inserção no mundo do trabalho.
- Possibilitar que cada estudante entenda o que é e experimente a construção de um currículo profissional.
- Oportunizar que a turma reflita sobre o contexto do mundo do trabalho na contemporaneidade.
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Recursos

- Celulares e computadores conectados à internet.

E se esses recursos não estiverem disponíveis?

Pode-se substituir os dispositivos eletrônicos por papel e lápis.

Modalidade

Pode ser realizada nos formatos presencial, semipresencial ou totalmente à distância. 
Veja recomendações para o formato à distância ao final da atividade.

Duração

Em caso da modalidade presencial, a atividade terá três aulas de 50 minutos.

Algumas palavras sobre o tema da aula

No Ensino Médio os estudantes estabelecem relações diversas com o mundo do trabalho. Alguns podem 
fazer projetos de médio prazo, considerando o ingresso na vida profissional apenas após a graduação 
universitária. Outros pretendem buscar emprego ou se tornar empreendedores após concluírem a 
Educação Básica, tendo em vista, ou não, conciliar o trabalho com a continuidade dos estudos. Também 
há estudantes que já trabalham ou precisam ingressar imediatamente no mercado de trabalho, para 
contribuir com as necessidades da família ou para obter autonomia financeira. 

Essa atividade convida os estudantes a um exercício de autoconhecimento. Propõe que identifiquem 
competências que consideram relevantes para o universo profissional e que distingam aquelas que já 
têm mais desenvolvidas e as que, na sua compreensão, ainda precisam aprimorar, tendo em vista seus 
projetos de vida. Como sistematização desse processo, são convocados a construir o seu currículo.

Saber elaborar o próprio currículo pode ter utilidade para os que querem ou precisam se apresentar para 
alguma oportunidade profissional no tempo presente ou no futuro próximo, mas a atividade não tem como 
foco a busca do primeiro emprego. O propósito é que a experiência de organização do currículo permita a 
cada jovem refletir sobre a dimensão profissional dos seus projetos de vida e autoavaliar o que ainda pode 
ser desenvolvido ou aprimorado para o alcance dos seus objetivos. 

Primeiros passos no mundo do trabalho
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A atividade pode, ainda, ajudar os estudantes a compreenderem alguns traços das condições laborais 
do mundo do trabalho, sempre numa perspectiva reflexiva e crítica, de modo que reconheçam cenários 
de oportunidades para o próprio desenvolvimento integral, mas também situações constrangedoras, 
abusivas ou de precarização do trabalho. Dessa forma a atividade ganha relevância para todos eles, 
independentemente das perspectivas profissionais que identifiquem para si.

Vale ressaltar, também, que a mobilização para a continuidade dos estudos após o Ensino Médio é 
de grande relevância para a construção da dimensão profissional dos projetos de vida de muitos dos 
estudantes. Esse não será um tema central nesta atividade, mas está contemplado nos planos de aula da 
Série Temática de Projetos de Vida do Instituto iungo.

Para saber mais!

Guia Tô no Rumo | Jovens e o mundo do trabalho (recomendamos a leitura das p. 91-100). 
Disponível em: bit.ly/tonorumo.
Acesso em: 3 jun. 2020.

IPEA | Panorama IPEA – Jovens no mercado de trabalho
Disponível em: bit.ly/jovensmercadotrabalho.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Primeiros passos no mundo do trabalho
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DescriçãoEtapa

AULA 1

1. Comece acolhendo os estudantes. A fim de mobilizá-los 
para o tema da aula, lance as seguintes perguntas:

- Alguém está trabalhando? Em caso positivo, que trabalho 
realiza? O que motivou a busca por trabalhar ao mesmo 
tempo que está no Ensino Médio?
- Alguém já procurou trabalho ou pretende procurar em 
breve? Por quê?

Permita que os jovens respondam livremente as questões. 
Estimule que falem por que decidiram trabalhar ou procu-
rar trabalho antes de concluírem o Ensino Médio. Abra tam-
bém espaço para que os jovens que não trabalham ou não 
pretendem trabalhar em um futuro próximo comentem suas 
razões e escolhas. Deixe que a diferença de contextos pes-
soais, sociais e familiares venha à tona e que os múltiplos 
projetos para inserção no mundo do trabalho fiquem eviden-
tes para a turma. Dialogue sobre essa diversidade, que é um 
traço da juventude brasileira, pois cada um vai fazer projetos 
e escolhas profissionais em diálogo com suas identidades, 
seus interesses, seu contexto e suas necessidades. 

Depois, apresente os objetivos formativos da atividade. 
Destaque que ao longo das próximas aulas eles serão le-
vados a refletir sobre conhecimentos e competências im-
portantes para quem trabalha, além de aprender como se 
apresentar profissionalmente por meio da construção de 
um currículo profissional. 

Pergunte a eles se sabem o que é um currículo. Se algum 
estudante souber do que se trata, peça que explique para 
os colegas. Se ninguém souber, explique brevemente para 
a turma e apresente alguns exemplos. 

Introdução
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DescriçãoEtapa

AULA 1

Dica metodológica

Iniciar a aula com perguntas é uma das melhores formas de 
engajar os estudantes para o tema da aula. Ao exercitar a 
problematização, você desperta a curiosidade e ativa os co-
nhecimentos prévios da turma. As questões sugeridas para 
abertura da aula também serão um ótimo diagnóstico para 
você identificar os estudantes que participam do mundo do 
trabalho, os que têm buscado esse ingresso e os que preten-
dem esperar um pouco mais para dar esse passo. É impor-
tante ajudá-los a perceber que a trajetória de cada sujeito em 
relação ao mundo do trabalho se relaciona a seus contextos, 
suas escolhas e trajetórias de vida, e que, nesta atividade, 
aprender estratégias de apresentação profissional é uma for-
ma de exercitar e desenvolver o autoconhecimento. 

Para saber mais!

O currículo é um documento que traça alguns aspectos do 
perfil profissional de uma pessoa. Ele contém dados bási-
cos pessoais, informações sobre a formação, os conheci-
mentos, as habilidades e as experiências mais significativos 
para apresentar o candidato a uma vaga de emprego, está-
gio ou bolsa de estudos, por exemplo. Você pode apresen-
tar o seu próprio currículo a eles ou escolher alguns exem-
plos na internet para mostrar à turma na introdução da aula, 
explorando as variadas formas de estruturar o documento, 
refletindo sobre o que cada uma enfatiza. Para isso, acesse 
modelos criativos que são disponibilizados pela plataforma 
Modelos de Currículos, no link indicado ao lado.

2. Dê continuidade ao diálogo sobre as experiências dos 
estudantes em relação ao mundo do trabalho. A proposta 
é dar mais espaço para que exponham suas demandas, 
dúvidas e desafios para inserção no trabalho e, ao mesmo 
tempo, provocá-los a refletir sobre o panorama diverso de 
oportunidades que podem ser acessadas por eles. Para 
isso, inicie exibindo o vídeo Dos anos 90 ao século XXI: 

Desenvolvimento

Para saber mais!

Modelos de Currículos | Crie 
seu currículo grátis em Word.
Disponível em: bit.ly/cvmodel.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Para saber mais!

Desenrola e Não Me Enrola | 
Dos anos 90 ao século XXI: o 
acesso da juventude periférica 
ao mercado de trabalho.
Disponível em: 
bit.ly/juvmerctrabalho.
Acesso em: 24 jun. 2020.
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DescriçãoEtapa

AULA 1
o acesso da juventude periférica ao mercado de trabalho, 
indicado ao lado. O vídeo traz depoimentos de moradores 
de regiões periféricas sobre a busca da primeira oportuni-
dade de trabalho. Eles fazem um balanço do que mudou, 
melhorou ou regrediu em relação ao acesso ao trabalho 
para os jovens nas últimas décadas, comentando sobre o 
papel atual da tecnologia, das agências de emprego e dos 
portais de recrutamento. 
 
Após a apresentação do vídeo, convide os jovens a co-
mentarem o que acharam dos depoimentos. Você pode, 
por exemplo, fazer as seguintes perguntas: 

- O que as experiências relatadas pelos entrevistados no 
vídeo ensinam sobre a busca por trabalho?
- Os desafios enfrentados pelos entrevistados do vídeo na 
busca por emprego são enfrentados por qualquer jovem, 
independentemente de classe econômica? Por quê?
- Que relações entre estudos e acesso a oportunidades de 
trabalho os entrevistados estabelecem? Vocês concordam 
com eles?
- De acordo com o vídeo, quais são os avanços no acesso 
ao emprego proporcionados pela tecnologia na atualidade? 
- Vocês conhecem alguma forma de buscar por oportuni-
dades de trabalho? Quais?

Se na turma existirem estudantes que estão trabalhando 
ou já trabalharam, peça que contem o que fizeram para 
conseguir a vaga. Solicite que falem sobre os desafios 
de conciliar trabalho e estudo. Também peça que contem 
como se apresentaram aos possíveis empregadores, e se 
para isso foi necessário elaborar um currículo. 

Depois, exiba o vídeo Diário de residente: Rainha Crespa, 
indicado ao lado. O vídeo apresenta Ana Carolina, empre-
endedora de uma produtora cultural que realiza feiras de 
rua com foco em pessoas negras. A empreendedora conta 

Oi Futuro | Diário do residente: 
Rainha Crespa.
Disponível em: 
bit.ly/rainhacrespa.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Correio Braziliense | Jovens são 
os que têm mais dificuldade de 
conseguir um emprego.
Disponível em: 
bit.ly/jovensãodificuldade.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Centro de Referência em 
Educação Integral | Pesquisa 
aponta que a maioria dos 
jovens brasileiros concilia 
trabalho e estudo.
Disponível em: 
bit.ly/trabestudojovens.
Acesso em: 24 jun. 2020.
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DescriçãoEtapa

AULA 1
sua trajetória de moradora da periferia do Rio de Janeiro, 
filha de pais camelôs, até entrar em um programa de ace-
leração de negócios, promovido pelo Instituto Oi Futuro. 
Com a exibição da experiência de Ana Carolina, você pode 
mobilizar os estudantes a refletirem sobre o empreendedo-
rismo como uma possibilidade de inserção no mundo do 
trabalho. Para isso, convide os jovens a pensarem sobre as 
seguintes questões:

- O que a trajetória de Ana Carolina ensina sobre a inserção 
no mundo do trabalho?
- Que desafios a empreendedora pode ter enfrentado para 
criar a sua produtora cultural?
- Que relações Ana Carolina estabelece entre estudos e 
sua trajetória como empreendedora?
- Vocês já conheciam programas de incubação e acelera-
ção de negócios? Quais?

Dica metodológica

O propósito dessa etapa é provocar a reflexão sobre a di-
versidade de caminhos possíveis para o início da vida pro-
fissional. É importante ajudar os estudantes a perceberem 
que existem desafios no início desse percurso, mas que em 
determinadas condições eles podem ser aprofundados ou 
minimizados.

Dialogue sobre como o avanço da tecnologia pode facilitar 
ou não essa busca, ao ser realizada por meio de platafor-
mas, redes sociais e aplicativos. Você pode apresentar a 
eles algumas opções digitais de busca por oportunidades 
de trabalho, como as selecionadas em referências ao lado. 

Provoque os estudantes a refletirem sobre como a tecnolo-
gia também tem contribuído com a precarização do traba-
lho. Uma discussão relevante que pode servir como exem-
plo para a reflexão diz respeito à situação de motoristas de 
aplicativos de transporte e entregadores de aplicativos de 

Catraca Livre | 14 ferramentas 
para você encontrar a vaga de 
emprego dos sonhos.
Disponível em: 
bit.ly/14ferramentassonho.
Acesso em: 24 jun. 2020.

 
Carta Capital | Apps são 
maiores empregadores, 
mas a precarização dá 
o tom dos trabalhos.
Disponível em: 
bit.ly/appsprecarização.
Acesso em: 11 jul. 2020.
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DescriçãoEtapa

AULA 1

delivery, muitos dos quais vivenciam jornadas de trabalho 
exaustivas e mal remuneradas, sem garantia de benefícios 
ou direitos trabalhistas.

Auxilie-os ainda a refletirem sobre o papel dos estudos 
para a vida profissional. Possibilite que reconheçam que 
trabalhar e estudar ao mesmo tempo é uma realidade para 
muitos jovens, e que aqueles que decidem continuar es-
tudando geralmente acreditam que os estudos podem ter 
impacto positivo no seu futuro, conforme demonstrado em 
reportagem na seção Para saber mais!. 

Mobilize os estudantes a compreenderem que a vida profis-
sional também pode ser construída pela via do empreende-
dorismo, que existem desde iniciativas de trabalho informal 
até as opções de programas de incubação e/ou aceleração 
de negócios. Ressalte que essa é uma das possibilidades 
de atuação profissional, não necessariamente a mais ade-
quada para todas as pessoas. Se sentir necessidade, você 
pode apresentar aos estudantes outras experiências de 
jovens empreendedores, como a de William de Oliveira e 
seus colegas programadores, do perifaCode, disponibiliza-
da em reportagem Aproveitando boom tecnológico, jovens 
da periferia bancam seus pais, indicada ao lado. Pode ser 
interessante também apresentar duas incubadoras de ne-
gócios voltadas para jovens de baixa renda, como a Univer-
sidade da Correria e o Fa.vela, ambas também indicadas 
nos links ao lado.

3. Convide a turma a se organizar em grupos (com apro-
ximadamente cinco integrantes cada). Proponha que estu-
dantes que trabalham ou já trabalharam se misturem nos 
grupos de forma equânime com aqueles que nunca tiveram 
experiência profissional. Distribua uma cópia do Anexo 1 

para cada um dos grupos. Explique que no documento há 
algumas afirmações. O grupo vai ler cada uma delas, dis-
cutir se concorda ou não com seu conteúdo e justificar o 
porquê de seus posicionamentos. 

Uol Notícias | Aproveitando o 
boom tecnológico, jovens da 
periferia bancam seus pais.
Disponível em: 
bit.ly/jovensbacampais.
Acesso em: 24 jun. 2020.

O Globo | Universidade da 
correria ensina jovens a abrir e 
gerir o próprio negócio.
Disponível em: 
bit.ly/universidadecorreria.
Acesso em: 24 jun. 2020.
 

Fa.vela | A primeira acelerado-
ra de base favelada do Brasil.
Disponível em: 
bit.ly/favelaacelera.
Acesso em: 24 jun. 2020.
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DescriçãoEtapa

AULA 1
Depois que os estudantes terminarem a análise e as justifi-
cativas, promova uma rodada de socialização das reflexões. 
Para que essa dinâmica não tome muito tempo da aula, faça 
essa apresentação em rodízio. Leia uma afirmação e peça 
que apenas dois grupos comentem suas respostas. Prossi-
ga dessa maneira com as demais perguntas. À medida que 
os estudantes compartilharem seus pensamentos, agregue 
novas reflexões quando considerar relevante. A seção Para 
saber mais! vai te ajudar a fazer essa mediação.

Dica metodológica

Circule pelos grupos, apoiando a discussão dos estudan-
tes. Para construírem seus posicionamentos e ponderarem 
sobre competências importantes para sua vida profissional, 
convide-os a refletirem sobre suas experiências pessoais e 
sobre histórias profissionais de pessoas conhecidas, como 
amigos, vizinhos e familiares. 

Em vez de imprimir o Anexo 1, você pode transpor o con-
teúdo do arquivo para o aplicativo Formulários Google, que 
possibilitará que os estudantes utilizem o celular para res-
ponder as questões. O Formulários Google também gera 
planilhas, que consolidam todas as respostas, o que permi-
tirá a você visualizar todos os resultados e disponibilizá-los 
para os estudantes no momento de debate.

Para saber mais!

O histórico escolar de um estudante, assim como o conhe-
cimento de línguas e a participação em cursos, projetos e 
trabalhos voluntários, gera aprendizagens e cria oportuni-
dades para que desenvolvam diversas competências, como 
responsabilidade e colaboração. Por isso, são saberes e 
experiências valorizados e que devem ser evidenciados 
em um currículo. Mesmo os jovens que nunca estiveram 
empregados já construíram conhecimentos e desenvolve-
ram habilidades que são importantes de serem destacados 
em sua apresentação profissional. 

Para saber mais!

Google | Formulários
Disponível em: bit.ly/Gformulário.
Acesso em: 11 junho 2020.
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DescriçãoEtapa

AULA 1

Outro ponto de atenção importante aqui é que muitos jo-
vens podem estar ansiosos ou ser demandados para ter 
certa autonomia financeira, e por isso podem aceitar um 
trabalho que lhes dê renda, mas que não seria a opção 
desejada e em consonância com seus projetos de vida. 
Recomende que tenham cuidado para que a urgência em 
ganhar dinheiro não os faça desistir dos seus projetos e 
ajude-os a perceber que ingressar em um emprego dis-
tante do sonho pode ser, no contexto de projetos de vida 
estruturados, uma forma de viabilizar melhores condições 
no futuro, abrindo caminhos para a trajetória profissional 
desejada. Em outras palavras, o primeiro emprego pode 
ser apenas uma forma de dar um primeiro passo rumo a 
onde querem chegar. Além disso, ter uma fonte de renda 
pode significar ter recursos para financiar a formação para 
uma carreira que realmente seja almejada.

4. Solicite que os estudantes avaliem o percurso vivencia-
do. Com eles ainda organizados em grupos, peça que cada 
um responda à seguinte pergunta:

- Qual foi o principal aprendizado sobre a vida profissional 
conquistado ao longo da aula?

Convide cada grupo a compartilhar sua resposta. À medida 
que os estudantes apresentarem suas reflexões, aproveite 
para partilhar com eles também a sua avaliação. Procure 
destacar a importância do desenvolvimento do autoconhe-
cimento tanto para a busca de postos de trabalho mais ade-
quados aos seus interesses quanto para a organização de 
uma apresentação profissional a um possível empregador. 

Fechamento
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DescriçãoEtapa

AULA 2

1. Inicie a aula recepcionando os jovens com entusiasmo 
e apresente os objetivos formativos do encontro. Destaque 
que ele dará continuidade às reflexões sobre o mundo do 
trabalho iniciadas na aula anterior, com foco principalmente 
no desenvolvimento de competências.

2. Proponha que a turma se organize em grupos (com apro-
ximadamente cinco integrantes cada). Convide novamente 
os estudantes que trabalham ou já trabalharam a se agru-
parem de forma equânime com os colegas que ainda não 
tiveram experiências profissionais. Para mobilizá-los para 
essa etapa, apresente o vídeo Como escolher uma carreira 
que ainda não existe?, protagonizado pelo jornalista Marcelo 
Tas. O vídeo descreve 10 competências que, segundo estu-
dos, são consideradas essenciais para o mundo do trabalho. 
Depois que os estudantes assistirem ao vídeo, convide-os a 
responderem às seguintes perguntas:

- Vocês concordam que as competências citadas por  
Marcelo Tas no vídeo sejam importantes para conseguir e 
se manter em um emprego? Por quê?
- Vocês acreditam que ter as competências indicadas no 
vídeo seja relevante para empreender um negócio pró-
prio? Por quê?
- Quais competências, das 10 enumeradas por Marcelo 
Tas, vocês consideram ter bem desenvolvidas?
- E quais vocês acreditam que precisam desenvolver mais?
- Que outras competências, para além das indicadas  
no vídeo, vocês acham que seriam relevantes para a sua 
vida profissional? 

Permita que os jovens respondam de forma voluntária. Aju-
de-os a perceberem que ter competências bem desenvol-
vidas não é fundamental apenas para ingressar no mundo 
do trabalho, mas também para se manter empregado, dar  

Introdução

Desenvolvimento

Para saber mais!

Marcelo Tas | Como escolher uma 
carreira que ainda não existe?
Disponível em: 
bit.ly/comoescolhercarr.
Acesso em: 11 jun. 2020.
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sustentabilidade ao próprio negócio (para os que são em-
preendedores) e mesmo para outras dimensões da vida 
que não a profissional. Solicite que os estudantes que já 
trabalham ou que já trabalharam tragam exemplos de quan-
do se sentiram demandados a exercer algumas das com-
petências citadas no vídeo. Também provoque os estudan-
tes a refletirem sobre a relação entre o desenvolvimento de 
competências e a realização de seus projetos de vida.

Para saber mais!

O material Habilidades e profissões do futuro: como se pre-
parar, da Echos, indicado ao lado, apresenta o dado de um 
estudo de 2016 empreendido pela Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), segundo 
o qual 65% das crianças de hoje terão profissões ou em-
pregos que ainda não foram inventados. Além do avanço da 
tecnologia, o estudo aponta o aumento da urbanização, da 
globalização, mudanças climáticas, demográficas e instabi-
lidade política como fatores que irão provocar transforma-
ções no mundo do trabalho. Em um cenário de incertezas 
e de surgimento de novas carreiras, o desenvolvimento de 
competências se torna central para o ingresso no mercado 
de trabalho, mas principalmente para a empregabilidade, ou 
seja, a capacidade de se manter empregado e sustentável 
profissionalmente diante das transformações. 

Em convergência com essas perspectivas, o texto da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), além de indicar 10 com-
petências gerais, recomenda o desenvolvimento de compe-
tências empreendedoras para favorecer a preparação básica 
dos estudantes para o trabalho e a cidadania, indicando que 
essa formação possibilita que os estudantes viabilizem seus 
projetos de vida e continuem aprendendo, de modo a serem 
capazes de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento ao longo da vida. 

Para saber mais!

Echos | Habilidades e profissões 
do futuro: como se preparar.
Disponível em: 
bit.ly/profissõeshabilidades.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Porvir | Como preparar jovens 
para o mercado de trabalho 
do futuro.
Disponível em: 
bit.ly/prepararmercado.
Acesso em: 11 jun. 2020.

MEC | Base Nacional Comum 
Curricular (p. 465-466).
Disponível em: 
bit.ly/bncccompetencias.
Acesso em: 24 jun. 2020.
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O pesquisador da Universidade de Harvard William Damon, 
em seu livro O que o jovem quer da vida: como pais e pro-
fessores podem orientar e motivar adolescentes, aponta 
que os estudantes que têm competências empreendedoras 
bem desenvolvidas demonstram muito engajamento em re-
lação aos seus projetos de vida. Segundo ele, estabelecer 
planos objetivos e realistas, ter criatividade, determinação, 
persistência, otimismo, tolerância ao risco e resiliência dian-
te de fracassos são algumas das competências demons-
tradas por jovens com perfil empreendedor. E ele não se 
refere apenas ao empreendimento empresarial, mas à ca-
pacidade realizadora do jovem em todos os âmbitos de sua 
vida. Ele destaca que essas características nem sempre 
são visíveis em estudantes que tiram as melhores notas na 
escola, mas sem dúvida são fundamentais para que o jo-
vem empreenda seus projetos de vida.

3. Em seguida, imprima e distribua, para cada grupo, uma 
cópia do baralho com as competências gerais da Base Na-
cional Comum Curricular, disponível no Anexo 2. Explique 
que as cartas do baralho descrevem as 10 competências 
gerais que todo estudante deve desenvolver em sua tra-
jetória escolar, para que se forme integralmente como um 
sujeito autônomo, crítico, ético e sustentável. Ressalte que 
essas competências são relevantes para todas as dimen-
sões dos projetos de vida dos estudantes (pessoal, social 
e profissional), independentemente de suas trajetórias e 
escolhas profissionais. 

Informe que eles vão, em uma primeira etapa, trabalhar 
individualmente com esse material, em um exercício de 
autoconhecimento. Para isso, cada um vai ler o conteúdo 
das cartas e registrar no seu caderno, em uma coluna, as 
competências que considera serem seus pontos fortes. Em 
outra coluna, cada um vai escrever aquelas que gostariam 
de aprimorar.

DAMON, William. O que o 
jovem quer da vida: como pais 
e professores podem orientar e 
motivar adolescentes. São Pau-
lo: Summus, 2009. p. 163-164
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Depois, distribua para os jovens cópias do Anexo 3 e con-
vide-os a criarem suas próprias cartas de baralho. Com 
base nas discussões sobre o mundo do trabalho que rea-
lizaram até aqui, eles devem construir cartas que descre-
vam as competências que, no seu entendimento, serão 
relevantes para a dimensão profissional de seus projetos 
de vida. Também indicarão as que acreditam já terem mais 
desenvolvidas e as que gostariam de ainda desenvolver. 
Cada um pode criar quantas cartas quiser.

Para finalizar essa etapa, cada estudante compartilha com 
seus colegas no grupo as cartas criadas e o que anotou 
como pontos fortes e pontos de aprimoramento. Os cole-
gas vão dizer se concordam com a autoavaliação de cada 
um e podem sugerir complementações, justificando seus 
pontos de vista. Assim, a dinâmica vai permitir que cada 
um considere em seu exercício de autoconhecimento tam-
bém o que seus colegas observam sobre ele.

Dica metodológica

Circule pelos grupos, acompanhando de perto o trabalho 
da turma. Estimule-os a colaborarem entre si, porém cui-
dando para que seja um diálogo respeitoso e que a avalia-
ção das características dos colegas seja feita com respeito 
e sem dar margem a chacotas ou falas desabonadoras. 
Tome nota de como os estudantes estão trabalhando jun-
tos, se estão dialogando de forma construtiva, respeitando 
os espaços de fala, cuidando da gestão do trabalho cola-
borativo. Você pode utilizar esses registros no momento 
de avaliação da aula. Aproveite esse momento para ajudar 
os jovens a perceberem que mesmo aqueles que nunca 
tiveram um emprego já têm experiências e competências 
desenvolvidas relevantes para iniciarem a vida profissional 
e que podem ser destacadas no currículo.

Para que os estudantes realizem o exercício de autoavalia-
ção, é importante que você os auxilie na compreensão de 

Para saber mais!

Movimento pela Base | As compe-
tências gerais no currículo.
Disponível em: 
bit.ly/videocompetênciasbncc.
Acesso em: 11 jul. 2020.
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cada uma das 10 competências gerais da Base Nacional 
Comum Curricular. Para se preparar para essa mediação, 
assista à série de vídeos produzidos pelo Movimento pela 
Base, indicada ao lado.

Se achar relevante ampliar as competências apresenta-
das no Anexo 2, professor, apresente aos estudantes um 
baralho com mais cartas, para além das 10 baseadas na 
BNCC. Para isso, utilize o Anexo 3 como referência para 
criar novas cartas, indicando outras competências que con-
sidere relevantes para a realização dessa etapa da ativida-
de. Você pode, por exemplo, apresentar as competências 
empreendedoras relacionadas nas páginas 465 e 466 do 
texto da Base Nacional Comum Curricular, ou se inspirar 
nas referências indicadas ao lado.

4. Encerre a aula informando aos jovens que eles vão utili-
zar as anotações sobre seus conhecimentos e competên-
cias para a criação de seus currículos na aula seguinte, por 
isso é importante que guardem seus registros. 

Convide-os a realizarem uma tarefa para o próximo encon-
tro. Cada estudante vai pesquisar formas de criar currículos 
ou perfis profissionais e decidir qual utilizará para a sua 
produção. Para isso, apresente quatro maneiras possíveis 
de criarem suas apresentações profissionais:

- Currículo (ou Curriculum Vitae) 
Os estudantes podem organizar seu currículo como um 
documento para ser impresso ou enviado on-line para pos-
síveis empregadores. Para isso, é interessante que recor-
ram a programas de produção de texto, como o Word, ou 
se valham de plataformas on-line que disponibilizam mo-
delos padronizados. Apresente a eles plataformas como 
Meucurrículoperfeito, Resume.io ou Canva, cujos links es-
tão disponibilizados ao lado, recomende que investiguem 

Época Negócios | Habilidades 
que você precisa em qualquer 
profissão.
Disponível em: 
bit.ly/habilidadesprofissão.
Acesso em: 11 jun. 2020

Fechamento

Resume.io | Modelos de currí-
culos vencedores (Job-winning 
resume template).
Disponível em: 
bit.ly/resumetemplatecv.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Canva | 10 modelos de currículo 
para editar e conquistar seu 
emprego.
Disponível em: bit.ly/10cvcanva.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Meucurriculoperfeito | Modelos 
de currículos profissionais.
Disponível em: bit.ly/perfeitocv.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Revista Ensino Superior |  
Quais habilidades devem  
ser privilegiadas.
Disponível em: 
bit.ly/habilidadesprivilegiadas.
Acesso em: 11 jul. 2020.
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as possibilidades que essas plataformas oferecem e, caso 
sintam necessidade, busquem por outras opções.

- Página de perfil profissional na web
Outra opção é criar uma página na internet para apresen-
tação como profissional. Indique a eles a plataforma Wix, 
indicada ao lado. Ela disponibiliza gratuitamente modelos 
de página de currículo. 

- Rede social LinkedIn
A rede social LinkedIn oportuniza a criação de um perfil 
profissional para a conexão com outros profissionais e em-
presas, sendo inclusive possível se candidatar a vagas. 

- Currículo acadêmico Lattes
A Plataforma Lattes, indicada nos links ao lado, é destinada 
à criação de currículos acadêmicos. Trata-se de um siste-
ma virtual gerenciado pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Se possível, 
apresente o seu currículo Lattes, o de algum pesquisador 
da cidade ou que os jovens já tenham estudado.

5. Feche a aula propondo uma breve avaliação para a  
turma. Você pode realizar as seguintes perguntas:

- A atividade possibilitou que vocês reconhecessem com-
petências e habilidades para o mundo do trabalho que já 
têm bem desenvolvidas? Quais?
- A atividade possibilitou que identificassem competên-
cias e habilidades que precisam desenvolver com maior 
ênfase? Quais? 

Possibilite que os jovens se manifestem livremente. Apro-
veite esse momento para acessar suas anotações e co-
mentar com os jovens o que observou durante o trabalho 
em grupo.

LinkedIn | Cadastro. 
Disponível em: linkedin.com.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Plataforma Lattes | Cadastre-se 
no Currículo Lattes.
Disponível em: 
bit.ly/cdastrolattes.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Guia do estudante | Currículo 
Lattes é importante para a sua 
carreira? 
Disponível em: 
bit.ly/lattescarreira.
Acesso em: 11 jun 2020.

Wix | Escolha o modelo de site 
de currículo e portifólio que 
você gosta.
Disponível em: bit.ly/wixcv.
Acesso em: 11 jun. 2020.
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1. Inicie recepcionando os estudantes com entusiasmo e 
apresentando os objetivos formativos para o encontro. Per-
gunte se fizeram a investigação sobre as possibilidades de 
criação de seus currículos, conforme solicitado na aula an-
terior. Convide-os a comentarem livremente o que desco-
briram e peça que compartilhem dicas e possíveis links de 
materiais relacionados ao assunto com os colegas.

 2. Depois desse aquecimento, informe que é hora de colo-
car a mão na massa. Cada estudante vai escrever o seu cur-
rículo de acordo com o formato que escolher para si, ou seja, 
poderão se decidir por: a) criar um arquivo a partir de um 
modelo padronizado de uma plataforma on-line, b) criar uma 
página na internet, c) criar um perfil na rede social LinkedIn 
ou d) construir um currículo acadêmico na Plataforma Lattes. 
Se necessário, compartilhe com eles mais uma vez os links 
disponibilizados para a pesquisa na aula anterior.
 
Organize os estudantes em trios; cada um vai trabalhar in-
dividualmente na construção de seu currículo, mas poderá 
contar com o apoio de colegas nessa produção. Para po-
tencializar as trocas, sugira que os jovens se agrupem com 
colegas que vão adotar o mesmo formato de currículo. A 
proposta é que, em grupo, esclareçam dúvidas uns dos ou-
tros e troquem opiniões sobre as suas produções. 
 
Imprima e distribua uma cópia do Anexo 4 para cada jovem. 
O documento contém algumas dicas para a organização 
das informações e escrita do currículo. Além disso, apre-
senta um template básico com sugestão de informações es-
senciais para a construção dessa apresentação profissional. 
 
Leia o documento em conjunto com os estudantes, ajude-os 
a compreenderem as dicas e esclareça possíveis dúvidas. 
 

Desenvolvimento

Introdução
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Por fim, recomende que eles consultem os registros so-
bre seus conhecimentos e competências feitos na aula 
anterior, pois será fundamental todos os seus pontos for-
tes no currículo.
 
Dica metodológica

Para a construção dos currículos, os estudantes utilizarão 
computadores ou seus aparelhos celulares, ambos com 
acesso à internet. Se isso não for viável durante a aula, peça 
que escrevam o currículo utilizando o template do Anexo 4 
e depois, em casa ou outro espaço em que tenham acesso 
a dispositivo tecnológico, transponham esses registros para 
o tipo de formato escolhido. 
 
Para fazer a mediação dessa etapa, você pode exibir o ví-
deo Como fazer um currículo de sucesso: passo a passo 
e acessar as referências dos materiais, cujos links estão 
indicados ao lado.

3. Conclua a experiência de criação dos currículos, solici-
tando que os estudantes compartilhem com toda a turma 
o que produziram. Para isso, crie um grupo no aplicativo 
WhatsApp e solicite que postem os arquivos ou links com 
os seus currículos. Peça que cada jovem acesse ao menos 
um currículo de outro colega ainda durante a aula e que de-
pois conversem com esse colega, trocando suas impres-
sões sobre o documento. 

Dica metodológica

Caso não tenha sido possível acesso a computadores e 
celulares, solicite que os estudantes leiam os registros es-
critos de seus colegas de trio.

4. Finalize fazendo uma avaliação da atividade. Para isso, 
realize perguntas como:

Fechamento

Para saber mais!

Na prática | Como fazer um 
currículo de sucesso: passo a 
passo. 
Disponível em: 
bit.ly/comofazerumcv.
Acesso em: 11 jun. 2020.

Guia Tô no Rumo | Três roteiros 
para elaborar um currículo (p. 
114-119). 
Disponível em: bit.ly/tonorumo.
Acesso em: 24 jun. 2020.

Fundação Tide Setubal | E aí, já 
fez seu cv? (p. 140-145).
Disponível em:  
bit.ly/mundojovemguia.
Acesso em: 24 jun. 2020.
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- Qual foi o principal desafio para a criação dos currículos? 
- Qual a principal aprendizagem conquistada com a criação 
dos currículos?
- Depois desse processo, vocês se sentem mais prepara-
dos para se apresentar para uma vaga de emprego, bolsa 
de estudos ou estágio, ou mesmo para dialogar com um 
possível mentor? Expliquem.

Permita que os estudantes respondam às questões de for-
ma voluntária. Comente as respostas, buscando tranquilizá-
-los caso demonstrem que ainda se sentem inseguros em 
relação ao seu próprio autoconhecimento e à preparação 
para o mundo do trabalho. Explique que esse é um proces-
so contínuo, em que sempre será necessário se autoavaliar, 
desenvolver novas competências e ajustar seu currículo.
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Para realizar à distância

A atividade pode ser realizada total ou parcialmente à distância. A seguir, apresentamos algumas dicas 

para a organização das aulas no contexto de trabalho remoto. 

Orientações gerais

As orientações gerais para a turma, as falas de introdução e contextualização da atividade, assim como 

momentos de participação coletiva de toda a turma, podem ser feitos por meio de encontros em plataformas 

de videoconferência (como Hangouts, Skype, Microsoft Teams, Zoom) ou mesmo pelo compartilhamento 

via WhatsApp de mensagens, vídeos e áudios gravados por você.

Trabalho colaborativo

Nos momentos de trabalho colaborativo, como na análise das afirmações e na construção dos currículos, 

os grupos podem se reunir em salas de videoconferência. Também podem criar grupos de WhatsApp 

e fazer as discussões por meio desse aplicativo. Para fazer o acompanhamento dos grupos, caso se 

reúnam em salas de videoconferência, combine com a turma um horário comum para que todos os 

grupos realizem as ações solicitadas, cada agrupamento em uma sala diferente. Peça que compartilhem 

com você o link para as salas e, ao longo do tempo determinado para a atividade, faça visitas com 

duração de 5 a 10 minutos a cada grupo para acompanhar as ações, tirar dúvidas e apoiar os estudantes 

na busca pelos melhores caminhos para solucionar eventuais dificuldades na resolução da atividade.

Compartilhamento de produções

Os estudantes podem compartilhar os currículos e cartas de apresentação por meio do WhatsApp, 

utilizando o Formulários Google, escrevendo mensagens por e-mail ou em um ambiente digital de 

armazenamento (como Google Drive ou OneDrive). 

Momentos avaliativos 

Para os momentos de avaliação do processo, reúna a turma em uma sala de videoconferência para 

dialogar sobre o percurso da atividade, o desenvolvimento de competências e o trabalho colaborativo. 

Outra possibilidade é que você lance as questões problematizadoras por WhatsApp e os estudantes as 

respondam em breves mensagens de texto ou áudio. 

Sistematização e armazenamento dos conteúdos e produções

Para gestão da turma e armazenamento das produções realizadas na atividade, você pode fazer uso de 

ferramentas que permitam a criação de turmas e postagem de documentos, como o Google Sala de Aula.

Primeiros passos no mundo do trabalho
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Acessando pelo 
computador? Digite 
suas respostas nos 
campos abaixo!
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Olá, estudantes,

Leiam as frases a seguir, marquem se concordam ou não com elas e expliquem 

o porquê desse posicionamento. Bom trabalho! 

1. O bom desempenho escolar de um jovem, como ser um estudante frequente, pontual 
e ter boas notas, é importante para a obtenção de um trabalho.

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê? 

2. Se um jovem participar de cursos oferecidos pela escola ou por outras instituições, ele 
pode ter mais chances de conseguir um emprego que deseja. 

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê?
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3. O domínio de uma língua estrangeira, como inglês ou espanhol, pode ser relevante para 
que um jovem conquiste uma vaga de emprego.

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê? 

4. Se um jovem realiza atividades sociais voluntárias (sem remuneração) ou participa de 
projetos na escola ou na sua comunidade, ele conquista conhecimentos e desenvolve 
competências que podem ser importantes para a sua vida profissional.

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê?



26

anexo 1

5. Todo jovem tem conhecimentos e competências desenvolvidos e pode identificá-los 
para destacá-los no momento de se apresentar a outras pessoas no contexto de trabalho, 
mesmo que nunca tenha tido uma experiência profissional na sua vida.

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê? 

6. Quando um jovem se dedica a um trabalho para gerar renda para si e/ou para sua famí-
lia, ainda que esse não seja um trabalho que se relacione aos seus desejos profissionais, 
não significa que ele está desviando dos seus projetos de vida. O primeiro emprego pode 
ser um passo para que ele consiga chegar aonde realmente quer no futuro.

 Concordamos 
 Concordamos parcialmente 
 Discordamos

Por quê?



competência geral 1 

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 2

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.

Para montar sua carta, recorte o retângulo 
preto e dobre-o na linha pontilhada.
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BARALHO DE COMPETÊNCIAS GERAIS 
DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR



competência geral 3

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 4

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 5

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

Valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas 
da produção artístico-cultural.

Compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares), para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva. 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 
ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo.
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competência geral 6

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 7

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 8

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de 

vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta. 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade 
humana e reconhecendo suas emoções 

e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

Valorizar a diversidade de saberes 
e vivências culturais e apropriar-se 

de conhecimentos e experiências que 
lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade.
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competência geral 9

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

competência geral 10 

BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR

Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas 

e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

Agir pessoal e coletivamente com 
autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.
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MODELO DE CARTA DE COMPETÊNCIA

Para montar sua carta, recorte o retângulo 
preto e dobre-o na linha pontilhada.

Inserir nome da competência

Inserir descrição da competência
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Olá, estudantes,

Preparados para construir seus currículos? Leiam algumas dicas que vão lhes aju-

dar nessa missão! Se quiserem, podem seguir o modelo que sugerimos a seguir. 

Bom trabalho!

6 DICAS PARA A ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO

1. O currículo precisa contar o que de mais importante você sabe, fez e viveu. Identifique 
os conhecimentos, as competências e as experiências que gostaria de explicitar para 
as pessoas.

2. O texto do currículo precisa estar bem escrito, então, cuidado para não ter erros de 
português. É importante escrever de forma objetiva e clara. 

3. Seja bem sucinto: recomenda-se que um currículo não tenha mais que duas páginas.
4. É importante adaptar o currículo ao perfil de instituição à qual você pretende se apre-

sentar. Por exemplo, você pode dar destaque a informações que têm mais relação 
com a vaga a que está se candidatando. Também é possível organizar o documento 
de um jeito mais formal ou informal. Empresas inovadoras, como as de tecnologia, são 
geralmente mais informais. Outras, como grandes indústrias, podem preferir um grau 
elevado de formalidade. Busque conhecer melhor a instituição com a qual pretende 
trabalhar.

5. A organização visual do currículo é muito importante. Seja criativo!
6. Não exagere ao inserir informações no currículo. É essencial que você registre exata-

mente o que fez, com informações precisas, para não gerar dúvidas no campo ético. 
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MODELO PARA CRIAÇÃO DE CURRÍCULO

1) Dados pessoais

Escreva seu nome completo, idade, endereço, telefones, e-mail, endereços nas redes so-
ciais, links de blogs e portfólios on-line. 

2) Formação

Escreva o nome dos cursos (já finalizados ou em andamento). Coloque o nome das ins-
tituições de ensino e a data de conclusão dos cursos. Insira as formações em ordem de 
importância, da mais relevante para a menos relevante. 
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4) Competências

Descreva suas habilidades e competências mais desenvolvidas.

3) Conhecimentos 
Escreva seus conhecimentos em informática, detalhando as ferramentas tecnológicas que 
domina. Insira seus conhecimentos em língua estrangeira, indicando o nível: se tem fluên-
cia, ou não, no entendimento, na escrita e na leitura. 
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5) Experiência profissional

Escreva suas experiências de trabalho remunerado, indicando o nome das instituições, o 
cargo que ocupou e o período. Dê detalhes de algumas atividades realizadas. 

6) Outras experiências

Escreva experiências de atividade social voluntária, participação em projetos na escola 
e comunitários. Como você está iniciando, pode colocar também trabalhos pontuais que 
tenha realizado. Se você tiver hobbies, como gostar de fazer fotos, jogar vôlei, colecionar 
revistas, entre outros, insira também aqui.
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