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Plano de aula: criar um currículo 
Visão geral 
Em Criar um currículo, os alunos escolhem um modelo de currículo do Documentos Google e adicionam 
informações nele. O modelo ajuda a pensar sobre o assunto e está formatado para que os usuários 
acrescentem os próprios dados. 
 

  Objetivos 

Resultados esperados dos alunos ao final desta aula: 
● Alcançar os seguintes objetivos:  

○ Escolher um modelo de currículo 
○ Preencher informações pessoais 
○ Listar experiências anteriores e as datas correspondentes  
○ Conferir se as informações estão nos locais corretos 

● Responder às seguintes perguntas essenciais: 
○ Como localizar e usar um modelo? 
○ Como usar os modelos para o meu benefício pessoal e profissional? 

● Entender e internalizar o seguinte: 
○ Arquivos pré-formatados (modelos) existem e podem economizar tempo e esforço 
○ É possível personalizar os modelos 

 

Habilidades digitais 

Nesta aula, os alunos aprendem e praticam as seguintes habilidades digitais: 
● Localizar e abrir um modelo 
● Excluir e substituir o texto em um modelo 
● Cortar e colar texto 
● Criar e adicionar informações a uma lista com marcadores  
● Colocar o cursor no local necessário 
● Usar a tecla Enter como quebra de parágrafo para a próxima linha 
● Usar a tecla Backspace para apagar o texto 
● Salvar o arquivo como PDF 

 

Termos e conceitos 

Os alunos vão aprender e usar os seguintes termos e conceitos nesta aula: 
● Tecla Backspace 
● Modelo 
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● Lista com marcadores 
● Quebra de parágrafo 

 

Duração total  Materiais 

● 90 minutos (pode chegar a 120 minutos com os 
vídeos complementares) 

● Computador com acesso à Internet (para cada 
aluno) 

 

 
Plano de aula: vídeos principais e complementares 

  Vídeo  Duração  Descrição 

1  Introdução a “Criar um currículo”  5 minutos  Os alunos veem o assunto da aula, criam um novo 
documento com base em um modelo e definem 
um título. 

2  Escolher um modelo de currículo  5 a 10 minutos  Os alunos escolhem o currículo mais adequado 
para o trabalho em que estão interessados e 
começam a organizá-lo. 

3  Adicionar informações de contato  5 a 10 minutos  Os alunos substituem as informações de contato 
padrão pelos próprios dados. 

4  Acrescentar experiência  5 a 10 minutos  Os alunos inserem trabalhos, voluntariados e 
outras experiências relevantes, incluindo o nome 
de empresas, os locais, as datas e as funções. 

5  Descrever experiência  5 a 10 minutos  Os alunos descrevem as responsabilidades, 
habilidades e conquistas em cada trabalho ou 
experiência indicados no currículo. 

6  Acrescentar formação  5 a 10 minutos  Os alunos preenchem as informações 
educacionais, incluindo o nome da instituição, o 
local, o diploma ou o certificado conquistado. 

7  Organizar o rascunho do currículo  5 a 10 minutos  Os alunos organizam as seções conforme o 
necessário. 

8  Encerramento de “Criar um 
currículo” 

5 minutos  Os alunos terminam a aula e entendem como as 
habilidades que aprenderam podem ser aplicadas 
a outras tarefas. 
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*  Complemento: Abrir o currículo no 
Drive 

5 a 10 minutos  Os alunos navegam até o Google Drive para 
localizar o currículo e continuar trabalhando nele. 

*  Complemento: Adicionar uma lista 
com marcadores ao currículo 

10 a 20 minutos  Os alunos reformatam as seções do currículo com 
listas com marcadores e decidem quais itens 
podem ser excluídos ou unidos para economizar 
espaço. 

*  Complemento: Alterar a cor dos 
cabeçalhos do currículo 

5 a 15 minutos  Os alunos alteram a cor dos cabeçalhos de acordo 
com o nível de formalidade do emprego ou da 
empresa em questão. 

*  Complemento: Escrever um 
resumo 

5 a 30 minutos  Os alunos escrevem um resumo no currículo com 
as próprias habilidades e conquistas. 

*  Complemento: Fazer o download e 
enviar o currículo por e-mail como 
PDF 

5 a 10 minutos  Os alunos salvam o currículo no formato PDF, o 
anexam e o enviam por e-mail. 

*  Complemento: Criar uma cópia do 
currículo 

5 minutos  Os alunos destacam as palavras-chave em uma 
descrição de cargo e fazem comentários no 
documento do currículo sobre como a experiência 
deles se relaciona com as habilidades exigidas.  

 
 
 
 

   Como fazer 

1. Apresente a aula: incentive os alunos a pensar sobre os tipos de habilidades necessárias para cargos 
diferentes (confira o Apêndice para ver sugestões). 

2. Observe os alunos durante a aula: acompanhe a turma individualmente ou em pequenos grupos 
enquanto os alunos assistem aos vídeos. Consulte o Apêndice para ver sugestões. 

3. Conclua a aula: faça um curto encerramento e promova uma discussão rápida sobre o que os alunos 
aprenderam e vivenciaram. Consulte o Apêndice para ver sugestões. 

 

  Verificação e resultados 

  Caminhe pela sala e monitore o andamento para ver se os alunos: 
● criaram um currículo com base em um modelo; 
● escolheram o modelo mais adequado para o trabalho em que estão interessados; 
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● inseriram trabalhos, voluntariados e outras experiências relevantes, incluindo nomes de empresas, 
locais, datas e funções; 

● descreveram responsabilidades, habilidades e conquistas em cada experiência remunerada ou 
voluntária; 

● preencheram as informações educacionais, incluindo o nome da instituição, o local, o diploma ou o 
certificado conquistado; 

● moveram, adicionaram e excluíram seções e itens conforme o necessário. 

 

Recursos 

● Exemplos de projetos 
● Apêndice 

 
 

 
 

Exemplo de resultado (Criar um currículo com base em um modelo) 
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Exemplo de resultado (Criar um currículo com base em um modelo, cont.) 

 
   

 

 
Habilidades digitais aplicadas | Criar um currículo | Página 5 

Voltar ao início 

https://docs.google.com/document/d/1yX_4J8T8O5weI9OkPJt1v_g-ZoNnb0_DtxdfNHgQOVo/copy


 
Cópia salva no Google Drive 

Faculdade e Educação Continuada 

Exemplo de resultado: Complemento (Adicionar uma lista com marcadores 
ao currículo) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Adicionar uma lista com marcadores 
ao currículo, cont.) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Alterar a cor dos cabeçalhos do 
currículo) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Alterar a cor dos cabeçalhos do 
currículo, cont.) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Adicionar um resumo) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Salvar como PDF e enviar por e-mail 
como anexo) 
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Exemplo de resultado: Complemento (Salvar como PDF e enviar como 
anexo por e-mail, cont.)  
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Exemplo de resultado: Complemento (Criar uma cópia do currículo) 
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Apêndice 
 
Criar um currículo 
 
Apresente a aula e incentive os alunos a pensar sobre quais responsabilidades importantes eles já tiveram em 
trabalhos remunerados e voluntários. 

   

Pergunte  ● Quais habilidades e características você acha que os empregadores buscam? 
● Quais habilidades você tem que podem ser úteis em um emprego? 
● Quais cargos você já teve na escola ou em um trabalho que ajudaram no seu 

desenvolvimento? Pense em equipes esportivas, clubes, estágios, atividades, 
trabalhos remunerados e voluntários etc. 

 
Descreva as atividades e os resultados da aula. 

Diga  Nesta aula, vocês criarão um currículo com base em um modelo. Comecem a coletar todas 
as informações necessárias para se candidatar a uma vaga de emprego. 

Diga  Assistam ao primeiro vídeo e concluam as etapas descritas. 

Observação 
para o professor 

Se os alunos precisarem de ajuda para acessar a aula, peça para eles clicarem em 
“Currículo” no menu superior da página e rolar para baixo para encontrar a aula correta. 

Perguntas de 
introdução/ence
rramento 

● Quais das suas habilidades tornam você um bom funcionário? 
● Analise algumas descrições de cargo para ver as diferentes habilidades exigidas 

para um emprego. Destaque as habilidades que você pode ter. 

Interaja  ● Lembre-se de que há diferentes tipos de habilidades que são úteis ao se apresentar 
a um possível empregador. 

● Se você tiver sido líder de um clube, de um time ou no trabalho, destaque essa 
função. 

● Pesquisar exemplos na Internet pode ajudar a se lembrar do que você já fez. 

 
Conclua a aula. 

Conclua  Resuma a aula e dê feedback positivo sobre os projetos criados com as habilidades 
aprendidas. 
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Diga  Nesta aula, vocês criaram um currículo com base em um modelo e deram os primeiros 
passos para se candidatar a uma vaga de emprego. 

Pergunte  ● Em quais outras situações um modelo de documento pode ser útil? 
● Quais são alguns itens em que você ainda precisa trabalhar antes de enviar o 

currículo? 
● Como esse arquivo pode ajudar você a preencher uma candidatura on-line ou 

presencial? 
● Como você pretende aplicar o que aprendeu aqui à vida ou ao trabalho? 
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