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Plano de aula: utilize o Google para obter um 
novo emprego 
Vista geral 
No Utilize o Google para obter um novo emprego, os alunos pesquisam empregos na respetiva área, elaboram 
um currículo e praticam técnicas para a realização de entrevistas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

 
No final destas aulas, os alunos devem ser capazes de:  

● Criar e partilhar uma apresentação com sugestões e ideias sobre como encontrar um emprego na 
respetiva área. 

● Criar uma folha de cálculo para monitorizar as tarefas e o progresso da pesquisa de emprego. 
● Pesquisar empregos online e monitorizar os empregos a que se candidatam. 
● Escrever um currículo. 
● Praticar técnicas para a realização de entrevistas. 

 

Duração total  Materiais 

● 4-8 horas  ● Computador com acesso à Internet (por aluno). 
● Auscultadores (por aluno). 
● Uma Conta Google (crie uma conta em 

accounts.google.com/signup). 

 

Esboço da aula 

  Aula  Duração  Descrição 

1  Introdução  5 min  Obtenha sugestões para utilizar os materiais das 
aulas, navegar nas aplicações Google e, em 
seguida, aprenda acerca das próprias aulas. 

2  Crie um guia de emprego  40-80 min  Crie uma apresentação do guia de emprego com 
sugestões sobre como obter um emprego na sua 
área que possam ser utilizadas por si e pela sua 
turma. 
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3  Crie um plano de pesquisa de 
emprego 

45-60 min  Crie um plano para a sua pesquisa de emprego. 

4  Pesquise empregos  45-90 min  Realize uma pesquisa na Internet para encontrar 
empregos para se candidatar e monitorize os 
empregos no plano de pesquisa de emprego. 

5  Elabore o seu currículo  45-180 min  Utilize um modelo do Google Docs para elaborar 
um currículo. 

6  Pratique técnicas para a realização de 
entrevistas 

45-90 min  Prepare-se para uma entrevista e pratique como 
responder a perguntas. 

7  Conclusão  10 min  Veja o vídeo de conclusão. 

 
 

Vista geral 

 
● Cada plano de aula é composto por quatro partes: 

○ Os Objetivos de aprendizagem indicam o que um aluno deve ser capaz de fazer no final dessa 
aula. 

○ As Instruções e notas do professor fornecem uma vista geral de cada parte da turma. Existe uma 
introdução que inclui perguntas de abertura, tempo de visualização de vídeos (onde os alunos 
veem vídeos instrutivos e trabalham nos respetivos projetos) e uma conclusão/discussão que 
conclui cada aula. 

○ A secção Verificação/resultados descreve em que é que os alunos devem estar a trabalhar 
durante o tempo atribuído à turma. Ao percorrer a sala de aula, estes são os componentes que 
deve monitorizar para garantir o sucesso dos alunos. 

○ O Exemplo de resultado apresenta imagens com texto realçado que indica o que cada aluno 
deveria ter concluído até ao final da aula. 
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Aula 1: Introdução 
Vista geral  
Obtenha sugestões para utilizar os materiais das aulas e navegar nas aplicações Google e, em seguida, aprenda 
acerca destas aulas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Navegar no Google Drive. 
● Mover separadores e redimensionar janelas. 
● Identificar os resultados. 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Damos-lhe as boas-vindas! - 
Introdução 

● Cumprimente os alunos. 
● Apresente-se como o professor. Explique brevemente o seu 

passado e descreva um facto divertido (se quiser). 
 

2.  Solicite aos alunos que pensem 
num emprego em que estejam 
interessados e nos desafios que se 
apresentam na pesquisa de 
empregos. 

● Nestas aulas, irá pesquisar empregos, criar um currículo e 
praticar a realização de entrevistas. 

○ Que objetivos tem para o seu próximo emprego? 
○ Que desafios poderá enfrentar durante a procura de 

um emprego? 
○ Que aptidões e experiência pode realçar que o 

ajudem a encontrar um emprego? 
○ O que acha que um empregador procura quando 

contrata funcionários? 

3.  Descreva as aulas.  ● Nas aulas seguintes, vai criar e partilhar um guia de 
emprego com sugestões e ideias para encontrar um 
emprego na sua área; criar um plano de pesquisa de 
emprego para monitorizar as tarefas e o progresso da 
pesquisa de emprego; pesquisar ofertas de emprego 
através da funcionalidade de pesquisa de empregos do 
Google e monitorizar os empregos a que se está a 
candidatar; escrever um currículo e praticar técnicas para a 
realização de entrevistas. No final destas aulas, estará 
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pronto para concluir a sua pesquisa e enviar as suas 
candidaturas para conseguir um novo emprego.  

   

     

4.  Veja a introdução.   Os alunos veem o seguinte vídeo:  
● Vídeo 1: introdução do curso 

5.  Conclusão/discussão  ● Quem está familiarizado com as aplicações Google, como o 
Docs e o Sheets? 

● Que outras aplicações de trabalho utilizou? 
 

 

Verificação/resultados 

Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 
● Estão a ver os vídeos apropriados. 
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Aula 2: Crie um guia de emprego 
Vista geral  
Crie um guia para a pesquisa de emprego no Google Slides com sugestões sobre como obter um emprego na 
sua área que possam ser utilizadas por si e pela sua turma.  

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Criar uma apresentação ao adicionar, copiar, eliminar diapositivos, aplicar esquemas e temas. 
● Trabalhar com texto (inserir blocos de texto, tipo de letra, tamanho da letra, texto e cor de realce, 

negrito, itálico, sublinhado). 
● Redimensionar caixas de texto. 
● Utilizar a vista de Apresentador para testar a apresentação. 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● Que tipos de coisas são importantes para si num emprego?  
● Que desafios se colocam, a si ou a outras pessoas, ao decidir a que 

empregos se candidatar? 
● Que tipos de empregos, empresas ou campos profissionais são 

populares na sua área? 

2.  Reveja os objetivos para 
esta aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Criar uma apresentação ao adicionar, copiar, eliminar diapositivos, 

aplicar esquemas e temas. 
● Trabalhar com texto (blocos de texto, tipo de letra, tamanho da 

letra, texto e cor de realce, negrito, itálico, sublinhado). 
● Redimensionar caixas de texto. 
● Utilizar a vista de Apresentador para testar a apresentação. 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem 
sessão para dar início à Aula 
2. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: crie um guia de emprego. 
● Vídeo 2: crie um diapositivo de título. 
● Vídeo 3: crie um novo diapositivo: pesquisar um emprego na sua 

área. 
● Vídeo 4: adicione mais diapositivos: objetivos do emprego. 
● Vídeo 5: partilhe o seu guia com outras pessoas. 
● Vídeo 6: crie um guia de emprego: conclusão. 
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4.   Verifique com os alunos. 
Reúna-se individualmente 
ou em pequenos grupos 
enquanto os alunos veem 
os vídeos. 

Perguntas a fazer ao verificar com os alunos/grupos: 
● Quais eram os objetivos ou desafios do seu emprego? 
● Qual foi uma das sugestões que partilhou sobre empregos na sua 

área? 

5.   Conclusão/discussão  Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  

● Qual era um dos objetivos ou desafios que tinha em relação ao 
seu emprego? 

● Que objetivo ou desafio do emprego não tinha considerado antes? 
● Partilhe uma sugestão de um dos outros diapositivos que lhe foi 

útil, nova ou interessante. 

 

Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Criam uma nova apresentação e lhe mudam o nome. 
● Atribuem um título e personalizam os respetivos diapositivos. 
● Realizam uma pesquisa na Internet para obterem mais sugestões e adicionarem informação aos 

respetivos diapositivos. 
● Sabem quem está a criar a apresentação da turma. 
● Adicionam os respetivos diapositivos à apresentação do grupo e dão feedback sobre os diapositivos das 

outras pessoas. 
● Exemplo de projeto: guia de emprego — Adrian Salas 
● Exemplo de projeto: guia de emprego — Deanna Coleman 
● Exemplo de projeto: diapositivo de título do guia de pesquisa de emprego da turma 
● Exemplo de projeto: Guia de pesquisa de emprego da turma 
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Exemplo de resultado  
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Exemplo de resultado (continuação) 
 

 

 

 
   

 

 
Aptidões digitais aplicadas | Utilize o Google para

obter um novo emprego 
Página 8

Regressar ao topo 

https://docs.google.com/document/d/1wz3T1VFW4TK2rB9slhgF9qQpIfJoM1WyyANrbrJ63oI/copy


 
Guarde a cópia no Drive 

Universidade e educação contínua 

Exemplo de resultado (Apresentação da turma) 
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Aula 3: Crie um plano de pesquisa de emprego 
Vista geral  
Crie um plano para a sua pesquisa de emprego.  

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Gerir valores, linhas, células ou colunas numa folha de cálculo (adicionar, fixar, inserir). 
● Formatar folhas e células (negrito e itálico, moldagem de texto, cor de preenchimento, margens, 

validação de dados, tipos de letra, tamanho da letra, formatos de data). 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● De que forma a criação de uma lista de tarefas pode ajudar na sua 

pesquisa de emprego? 
● Que tarefas pode incluir no seu plano? 

2.  Reveja os objetivos para esta 
aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Gerir valores, linhas, células ou colunas numa folha de cálculo 

(adicionar, fixar, inserir). 
● Formatar folhas e células (negrito e itálico, moldagem de texto, 

cor de preenchimento, margens, validação de dados, tipos de 
letra, tamanho da letra, formatos de data). 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem sessão 
na respetiva Conta Google. 
Então, dê início à Aula 3. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: crie um plano de pesquisa de emprego 
● Vídeo 2: adicione colunas ao seu plano 
● Vídeo 3: adicione tarefas ao seu plano 
● Vídeo 4: crie um plano de pesquisa de emprego: conclusão 

4.   Verifique com os alunos. 
Reúna-se individualmente ou 
em pequenos grupos 
enquanto os alunos veem os 
vídeos. 

Perguntas a fazer ao verificar com os alunos/grupos: 
● O que pensa sobre a utilização de folhas de cálculo para 

monitorizar as tarefas? 
● Já utilizou folhas de cálculo desta forma antes? 
● Que tarefas incluiu no seu plano? 

5.   Conclusão/discussão  Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  
● Quais são algumas das tarefas que incluiu no seu plano? 
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● De que outras formas utiliza uma folha de cálculo para se manter 
organizado? 

 
 

Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Criam um plano de pesquisa de emprego no Google Sheets. 
● Formatam e personalizam o respetivo plano com colunas, títulos e outros efeitos, e adicionam tarefas e 

dados relacionados com a pesquisa de emprego. 
● Exemplo de projeto: Plano de pesquisa de emprego 

 

Exemplo de resultado  
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Aula 4: Pesquise empregos 
Vista geral  
Realize uma pesquisa na Internet para encontrar empregos para se candidatar e monitorize os empregos no 
plano de pesquisa de emprego. 

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Formatar folhas e células (negrito e itálico, cor de preenchimento, validação de dados, adicionar, 

eliminar, copiar, copiar para e mudar o nome das folhas). 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● Que tipos de empregos lhe interessam? 
● Que termos de pesquisa pode utilizar para encontrar empregos? 

2.  Reveja os objetivos para esta 
aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Formatar folhas e células (negrito e itálico, cor de preenchimento, 

validação de dados, adicionar, eliminar, copiar, copiar para… e 
mudar o nome das folhas). 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem sessão 
na respetiva Conta Google. 
Então, dê início à Aula 4. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: introdução à pesquisa de empregos 
● Vídeo 2: Pesquise empregos 
● Vídeo 3: configure a folha de cálculo de candidaturas 
● Vídeo 4: adicione empregos à sua folha de cálculo 
● Vídeo 5: adicione a validação de dados para monitorizar o seu 

progresso 
● Vídeo 6: configure um alerta de email para novas ofertas 
● Vídeo 7: pesquise empregos: conclusão 

4.   Verifique com os alunos. 
Reúna-se individualmente ou 
em pequenos grupos 
enquanto os alunos veem os 
vídeos. 

Perguntas a fazer ao verificar com os alunos/grupos: 
● Que empregos decidiu incluir na sua folha de candidaturas? 
● O que descobriu quando comparou empregos? Isto influenciou a 

sua decisão de se candidatar? 
● Que opções de validação de dados incluiu? 

5.   Conclusão/discussão  Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  
● Que termos ou técnicas de pesquisa lhe deram mais resultados? 
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● O que aprendeu de novo durante esta aula? 

 

Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Pesquisam empregos na Internet a que gostariam de se candidatar. 
● Adicionam uma nova folha ao respetivo plano de pesquisa de emprego, formatam-na e adicionam 

empregos e validação de dados para monitorizar o respetivo progresso. 
● Configuram um alerta de email para novas ofertas. 

Exemplo de resultado  
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Aula 5: Elabore o seu currículo 
Vista geral  
Utilize um modelo do Google Docs para elaborar um currículo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Inserir tabelas. 
● Alterar os atributos do texto (tipo de letra, tamanho da letra, texto e cor de realce, negrito, itálico, 

sublinhado). 
● Formatar e alinhar blocos de texto, colunas, numeração e marcas. 
● Utilizar a ferramenta de verificação ortográfica. 
● Inserir, editar, criar e eliminar tabelas. 
● Gerir as propriedades da tabela, tais como cor, limite, dimensões e alinhamento. 
● Colaborar e partilhar no Docs (comentar, editar, sugerir e "transferir como"). 
● Transferir um documento para um tipo de ficheiro e localização específicos ("Transferir como"). 
● Localizar ficheiros através da funcionalidade "Partilhado comigo". 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● Quando seria útil utilizar um modelo?  
● Quando seria mais fácil criar o seu próprio esquema? 

2.  Reveja os objetivos para esta 
aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Inserir tabelas. 
● Alterar os atributos do texto (tipo de letra, tamanho da letra, texto 

e cor de realce, negrito, itálico, sublinhado). 
● Formatar e alinhar blocos de texto, colunas, numeração e marcas. 
● Utilizar a ferramenta de verificação ortográfica. 
● Inserir, editar, criar e eliminar tabelas. 
● Gerir as propriedades da tabela, tais como cor, limite, dimensões e 

alinhamento. 
● Colaborar e partilhar no Docs (comentar, editar, sugerir e 

"transferir como"). 
● Transferir um documento para um tipo de ficheiro e localização 

específicos ("Transferir como"). 
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● Localizar ficheiros através da funcionalidade "Partilhado comigo". 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem sessão 
na respetiva Conta Google. 
Então, dê início à Aula 5. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: introdução aos currículos 
● Vídeo 2: escreva o primeiro esboço 
● Vídeo 3: pense em ideias para um emprego 
● Vídeo 4: personalize o seu currículo 
● Vídeo 5: faça com que o seu currículo sobressaia 
● Vídeo 6: partilhe o seu currículo com um parceiro 
● Vídeo 7: reveja e guarde o seu currículo 
● Vídeo 8: conclusão da elaboração do currículo 

4.   Verifique com os alunos. 
Reúna-se individualmente ou 
em pequenos grupos 
enquanto os alunos veem os 
vídeos. 

Perguntas a fazer ao verificar com os alunos/grupos: 
● Que modelo escolheu e porquê? 
● Que palavras-chave escolheu para realçar? 

5.   Conclusão/discussão  Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  
● Que verbos de ação e detalhes mensuráveis incluiu? 
● Alguém gostaria de partilhar o respetivo resumo de aptidões (o 

respetivo "argumento de elevador")? 

 

Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Criam um novo currículo a partir de um modelo do Google Docs. 
● Adicionam informações sobre um emprego ao currículo. 
● Adicionam informações pessoais ao currículo. 
● Editam o currículo, partilham-no com um parceiro, fornecem feedback sobre o currículo do parceiro e 

fazem alterações ao respetivo currículo com base no feedback do parceiro. 
● Guardam o currículo em formato PDF. 
● Exemplo de projeto: Currículo Salas: rascunho com comentários 
● Exemplo de projeto: Descrição do emprego de assistente de vendas Salas 
● Exemplo de projeto: Currículo revisto Salas 
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Exemplo de resultado  
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Exemplo de resultado (continuação) 

 

e 
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Exemplo de resultado (continuação) 

 

 

   

 

 
Aptidões digitais aplicadas | Utilize o Google para

obter um novo emprego 
Página 18

Regressar ao topo 

https://docs.google.com/document/d/1wz3T1VFW4TK2rB9slhgF9qQpIfJoM1WyyANrbrJ63oI/copy


 
Guarde a cópia no Drive 

Universidade e educação contínua 

Aula 6: Pratique técnicas para a realização de entrevistas 
Vista geral  
Prepare-se para uma entrevista e pratique como responder a perguntas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Formatar blocos de texto com números, marcas e estilos de parágrafo. 
● Adicionar um índice. 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● Como é que as entrevistas ajudam os empregadores com o 

processo de contratação? 
● Como é que uma entrevista é útil para si, o potencial funcionário? 
● Porque é que um empregador pode não querer contratar alguém 

depois de o entrevistar? (Que práticas devem ser evitadas?) 

2.  Reveja os objetivos para esta 
aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Formatar blocos de texto com números, marcas e estilos de 

parágrafo. 
● Adicionar um índice. 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem sessão 
na respetiva Conta Google. 
Então, dê início à Aula 6. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: introdução à entrevista 
● Vídeo 2: pesquise o local de trabalho e pense em perguntas 
● Vídeo 3: pesquise perguntas de entrevistas 
● Vídeo 4: pratique a realização de entrevistas sozinho 
● Vídeo 5: faça uma entrevista de treino com um parceiro 

4.   Verifique com os alunos. 
Reúna-se individualmente ou 
em pequenos grupos 
enquanto os alunos veem os 
vídeos. 

Perguntas a fazer ao verificar com os alunos/grupos: 
● Que perguntas lhe poderão ser feitas durante a sua entrevista? 
● Que perguntas gostaria de fazer sobre o emprego ou a empresa? 

5.   Conclusão/discussão  Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  
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● Que informações descobriu sobre a empresa que lhe serão úteis 
durante a entrevista? 

● De que forma é que a entrevista de treino lhe ajudou? 

 

Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Pesquisam o emprego escolhido e adicionam informações e perguntas a um documento de reflexão de 
ideias. 

● Praticam a realização de entrevistas sozinhos. 
● Praticam a realização de entrevistas com um parceiro e fornecem o feedback da entrevista no 

documento de reflexão de ideias do respetivo parceiro. 
● Exemplo de projeto: Notas de entrevista Salas 

Exemplo de resultado  
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Exemplo de resultado (continuação) 
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Aula 7: Conclusão 
Vista geral  
Os alunos veem um vídeo de conclusão e completam uma reflexão. 

 

Objetivos de aprendizagem 

No final desta aula, os alunos devem ser capazes de: 
● Discutir e partilhar o que aprenderam durante estas aulas. 

 

Instruções e notas do professor 

 

1.  Introdução  Pergunte aos alunos: 
● Que aptidão ou aptidões aprendeu nestas aulas que considera 

que serão úteis no futuro? 

2.  Reveja os objetivos para esta 
aula. 

Diga aos alunos os objetivos e metas para esta aula:  
● Discutir e partilhar o que aprenderam durante estas aulas. 

3.   Passe para o tempo nos 
computadores e informe os 
alunos para iniciarem sessão 
na respetiva Conta Google. 
Então, dê início à Aula 7. 

Os alunos veem os seguintes vídeos:  
● Vídeo 1: Conclusão 

4.   Conclusão/discussão  Resuma as aulas e congratule-se por, devido às aptidões obtidas, os 
alunos terem aprendido dicas e e competências úteis para a 
realização de uma pesquisa de emprego bem-sucedida. 
● Nestas aulas, utilizou as aplicações Google para recolher e 

partilhar sugestões que ajudem a encontrar um emprego na sua 
área com objetivos e desafios específicos; criou um plano de 
pesquisa de emprego para concluir tarefas; pesquisou ofertas de 
emprego e monitorizou as suas candidaturas; elaborou o seu 
currículo e praticou técnicas de realização de entrevistas. 

Reveja brevemente os objetivos e os resultados desta aula. 
Perguntas para discussão:  
● De que outras formas se pode utilizar o G Suite no local de 

trabalho? 
● Quais foram os aspetos mais úteis destas aulas para a sua 

pesquisa de emprego? 
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Verificação/resultados 

 
Percorra a turma e monitorize o progresso para assegurar que os alunos: 

● Veem o vídeo de conclusão e completam uma reflexão. 
● Colocam os respetivos projetos numa pasta partilhada, para que tenha acesso aos mesmos. 
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