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DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PROGRAMA: 

O Programa Habilidades para o Sucesso atende as necessidades de um grupo diverso de alunos do 

Ensino Médio proporcionando aulas envolventes, academicamente enriquecedoras e práticas de preparação 

para o mercado de trabalho e perspectivas de carreiras. São sete encontros conduzidos por um voluntário 

do mundo empresarial. Os principais objetivos de cada aula mostram as habilidades e o conhecimento que 

os alunos irão adquirir ao longo do Programa. 

CONTEÚDO OBJETIVOS 

Primeira Aula - É a minha Vida:  
São apresentadas aos alunos as 16 Habilidades para 
o Sucesso. Trabalhando em grupos, eles analisam 
currículos para decidir qual candidato contratariam 
para uma vaga de emprego. 

− Identificar as habilidades pessoais para o trabalho. 

− Completar uma avaliação de habilidades pessoais. 

− Explorar a relação entre as avaliações pessoais e 

os interesses, valores, metas e habilidades dos 

alunos. 

Segunda Aula – Ouça: Em grupos, os alunos 
participam de uma atividade de interpretação de 
papeis elaborada para desenvolver habilidades de 
dicção e compreensão. Usando pistas verbais e não-
verbais eles aprendem como construir 
relacionamentos. 

− Identificar estratégias formais e informais de 

comunicação eficaz no ambiente de trabalho. 

− Identificar os usos da comunicação não verbal e 

suas implicações. 

− Completar uma autoavaliação informal.  

Terceira Aula - Fique Ligado: Ao analisar estudos de 
caso e completar uma atividade de quebra-cabeça, os 
alunos reconhecem a necessidade do trabalho em 
equipe e da cooperação no ambiente de trabalho. 

− Identificar a importância da cooperação, 

integridade e respeito para que um trabalho em 

equipe seja eficaz. 

− Analisar estratégias para trabalhar de maneira 

eficaz com outras pessoas de modo a alcançar 

uma meta conjunta. 

− Completar uma autoavaliação informal. 

Quarta Aula - Resolver Conflitos: Trabalhando em 
grupos, os alunos desenvolvem soluções para 
possíveis conflitos no local de trabalho. Eles 
consideram como respostas aos conflitos: 
ganha/ganha, ganha/perde e perde/perde. 

− Avaliar e aplicar habilidades eficazes de falar e 

ouvir para resolver conflitos. 

− Identificar e implementar soluções ganha/ganha 

para os conflitos.  

− Completar uma autoavaliação informal. 

Quinta Aula - Trabalhar de Forma Inteligente: 
Trabalhando em grupos, os alunos participam de uma 
atividade na qual praticam as habilidades de tomada 
de decisão ao resolver típicos problemas dos locais de 
trabalho. 

− Identificar e aplicar estratégias para a resolução 

efetiva de problemas em contextos da vida real. 

− Completar uma autoavaliação informal. 

Sexta Aula - O Giro do Marketing: Trabalhando em 
grupos, os alunos praticam a Habilidade de Sucesso 
Refletir e Avaliar. Eles identificam a ligação entre a 
publicidade de um produto e sua promoção. 

− Analisar e avaliar a publicidade de um produto. 

− Apresentar suas próprias habilidades através das 

características de um produto. 

− Avaliar informações pessoais e elaborar um 

currículo. 

Sétima Aula - É o meu Futuro: Durante esta última 
aula, os alunos participam de simulações de 

− Identificar técnicas eficazes de entrevista. 

− Avaliar os colegas e fornecer feedback. 
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 entrevistas de emprego e revisam as 16 Habilidades 
para o Sucesso apresentadas ao longo do Programa. 

− Elaborar seus próprios currículos. 

− Refletir sobre a experiência no Programa 

Habilidades para o Sucesso. 

  


