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 Existem competências que são transversais a todas as funções, conhecidas como softs skills, e 

que são valorizadas dentro das organizações de diferentes formas.  

 Mas o que são competências? As competências são as aptidões que uma pessoa possui para 

executar determinada função ou atividade. A palavra deriva do latim competere, que está associada 

aos conhecimentos, capacidades e atitudes de um indivíduo. 

 Para quê tudo isso e agora?  

 Não me basta apenas ser um bom aluno, ou seja, ter boas notas nas várias disciplinas?  

O conhecimento adquirido nas aulas, nas várias disciplinas é designado como o conhecimento 

técnico ou académico, porém nos nossos dias, no mercado de trabalho, ou mesmo ao nível do 

ensino secundário e universitário é necessário ter outras competências, que vão muito para além do 

conhecimento que vem nos livros. 

 

 

 

1º - Numa folha do teu caderno de SER+, identifica quais as competências do séc. XXI, que os 

alunos deverão ter desenvolvido durante a sua escolaridade.  

 

2º - Fazendo uma análise daquilo que gostarias de fazer, “quando fores grande”, ou seja quando 

entrares no mercado do trabalho, escreve numa folha A4: 

- o nome dessa profissão, 

- porque gostarias de ter essa profissão (apresenta 5 razões, num mínimo de 80 palavras) 

- quais as qualificações que são necessárias para a desempenhar, 

- que competências deverá um bom profissional dessa área possuir, 

- que competências tens, que te permitirão ser um excelente profissional nessa área, 

- que competências ainda achas que deverás desenvolver para o alcançar, 

- de que modo estão os professores da tua escola a ajudar-te nesse percurso (explica a tua opinião)  

 

Os dois desafios poderão ser realizados com o auxílio dos pais/encarregados de 
educação. Devem ser entregues ao professor quando regressarmos às aulas. 

 

 

 

 

           Pedro Pereira 

O caminho faz-se caminhando, … umas vezes mais sozinho, outras mais 

acompanhado, mas depende sempre daquilo que cada um optar por fazer! 

 


