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OBJETIVOS/ 

COMPETÊNCIAS 

A ADQUIRIR 

Pretende-se que cada formando, após 

este módulo esteja apto a: 

 Distinguir finalidades, metas, 

competências, objetivos gerais e 

objetivos específicos;

 Redigir objetivos pedagógicos em 

termos operacionais; 

 Hierarquizar objetivos segundo os 

domínios do saber;  

 Planificar momentos de ensino-

aprendizagem;  

 Identificar os princípios orientadores 

para a conceção e elaboração de 

planos de unidades de formação; 

 Preencher fichas de planificação da 

formação (plano de ação de 

formação/ módulo/ sessão). 



Temática 1
COMPETÊNCIAS 

E OBJETIVOS 

OPERACIONAIS 

Objetivos da formação e da 
aprendizagem 

Metodologias e técnicas de 
definição de objetivos 

Objetivos pedagógicos: função, 
níveis, componentes e domínios 

Redação de objetivos operacionais

Conceito de competência 

Das competências aos objetivos 



OBJECTIVOS 

PEDAGÓGICOS

 Os objetivos são intenções sob a 

forma de um enunciado claro e 

explícito dos resultados que se 

esperam alcançar com uma 

dada ação de formação.

 Toda a Ação de Formação deve 

assentar em objetivos definidos e 

previamente fixados.



FUNÇÕES DOS 

OBJETIVOS 

PEDAGÓGICOS

...é de objetivo pedagógico 

em objetivo pedagógico que 

se realiza a aprendizagem, em 

virtude de uma progressão em 

que as tarefas- referência se 

sucedem a tarefas- referência, 

em torno de um mesmo 

dinamismo, para enriquecer as 

competências dos 

formandos...

Clarificação de 
intenções e 

procedimentos de 
formação

Comunicação entre 
os vários 

interessados na 
formação

Orientação do 
pensamento e ação 

dos formadores e 
formandos

Objetividade e rigor 
na avaliação

Rentabilização do 
processo formativo



Metas ou Finalidades 
educativas - 1º nível de 
formulação

 São a “razão de ser” da ação ou 
projeto educativo

 As finalidades educativas 
traduzem diretrizes globais, de 
conteúdo e sentidos lato e, 
portanto, eventualmente 
realizáveis a longo prazo. São 
objetivos habitualmente 
complexos.

 Exemplo: “Aprofundar valores, 
atitudes e práticas que favoreçam 
a inserção profissional dos/as 
formandos “ 



Objetivos Gerais- 2º 
nível de formulação

 Os objetivos gerais indicam as grandes 

intenções de uma ação ou unidade de 

aprendizagem – é a definição mais 

ampla do que se pretende alcançar. 

 Referem-se à aprendizagem global, (no 

final da ação de formação os 

formandos deverão ser capazes 

de................objetivo geral.......)

 Verbos não- ação : saber, conhecer, 

entender, compreender, sensibilizar, 

etc...)

 Assim, os objetivos gerais revestem-se 

ainda de uma certa 

ambiguidade/flexibilidade.



Objetivos específicos - 3ºnível de 
formulação

Expressam os resultados 
desejados no final de 

sequências de aprendizagem, 

sob a forma de capacidades, 

conhecimentos ou 

comportamentos simples, em 

termos suficientemente 

concretos para ser entendido 

da mesma forma por várias 

pessoas.



Objetivos 
Operacionais

Indicam claramente 

um comportamento ou 

desempenho passível 
de se observar e 

mensurar, em que 

condições o fará, e por 

que critérios será 

avaliado.



Componentes dos Objetivos Operacionais

RESULTADOS QUE DEVEM 
PRODUZIR 

(COMPORTAMENTOS), SEM 
AMBIGUIDADES (VERBOS 

DE AÇÃO)

O TEMPO DE ALCANCE 
DOS RESULTADOS

CONDIÇÕES DE 
REALIZAÇÃO

CRITÉRIOS DE ÊXITO; 
REQUISITOS MÍNIMOS; 

(NÍVEL DE PROFICIÊNCIA)



Componentes 

dos Objetivos 

Operacionais

Condições de realização

 Amplitude do problema a resolver

 Equipamento ou instrumentos a utilizar

 Local

 Meios ou materiais

 Exigências ou condições especiais

Critérios de êxito; Requisitos Mínimos

 Critérios de Qualidade: características 
observáveis mas não mensuráveis; tudo 
ou nada.

 Critérios de Quantidade: padrões 
mensuráveis – tempo, rapidez, precisão, 
exatidão; faz-se em termos numéricos.



TAXIONOMIAS 

DE OBJETIVOS 

PEDAGÓGICOS

 Na definição e estruturação de 
objetivos o/a formador/a pode 
fazer uso de esquemas 
classificatórios ou taxionomias.

 As taxionomias são uma ferramenta 
extremamente útil porque 
categorizam e ordenam 
hierarquicamente os 
comportamentos/resultados 
esperados de uma dada 
aprendizagem. Esta hierarquização 
é feita do comportamento 
/resultado mais simples e concreto 
até ao mais complexo e abstrato. 

 Existem 3 Taxionomias consoante o 
domínio em questão: cognitivo, 
psicomotor e afetivo.













Objetivos operacionais: objetivos SMART



Os objetivos SMART permitem:

• Definir, de forma clara e inequívoca, uma

situação a ambicionar, no futuro;

• Traçar uma estratégia e guiar os esforços

para alcançar a situação definida;

• Colocar todos os elementos do grupo de

numa direção comum e em sintonia;

• Motivar o grupo ao longo de todo o

processo até alcançar os resultados

pretendidos;

• Fazer o acompanhamento das várias

etapas do processo (se existirem);

• Avaliar de forma eficiente a

concretização dos objetivos traçados.



SMART: Específico (Specific)

 Um objetivo específico define 

claramente a intenção a alcançar.

 É conciso e não deixa margem 

para dúvidas ou erros de 

interpretação.

 É detalhado, mas traduz uma 

linguagem clara, neutra e acessível.

O que é que se pretende 

alcançar, exatamente?



SMART: Específico (Specific): Perguntas 

orientadoras

Porquê?

Como?
Com 

quem?

O Quê?



SMART: Mensurável  (Measurable)

• É necessário existirem formas/
instrumentos capazes de medir os

resultados a alcançar.

• Os objetivos devem ser
estruturados de forma a permitir a
verificação dos comportamentos,
alvos e benefícios pretendidos.



SMART: Alcançável (Attainable)

• Os objetivos devem possuir um

dimensão realista com base numa

perspetiva clara, sensata e racional

dos resultados a alcançar.

• Devem ser pensados em termos de

ação, em termos

comportamentais.



SMART: Relevante (Relevant)

• Os objetivos devem possuir um
carácter de autenticidade e
honestidade. Neste sentido devem ir
ao encontro das necessidades da
aprendizagem e do grupo.

• Devem ser consistentes e coerentes
com as metas e visão da
organização, bem como com a sua
política interna.



SMART: Tempo (Time-based)

• Os objetivos delimitados no tempo

permitem uma melhor gestão de

recursos para a sua concretização.

• Permitem a manutenção da disciplina e

do foco nos resultados a alcançar.

• Possibilita avaliação e reajustamentos do

processo.

• Assume um papel importante nos índices

de motivação dos/as formandos/as



Objetivos SMART: EXERCÍCIO 
PASSO 1 

Liste todos os objetivos numa 

folha de papel.

Escreva sem ter em conta as 

caraterísticas SMART. Enumere um 

conjunto de comportamentos 

e/ou resultados que gostaria de 

alcançar. 



Objetivos 
SMART: 
EXERCÍCIO 

PASSO 2

Selecione 3 objetivos

mais relevantes/ 

importantes.

Estabeleça as suas

prioridades.



Objetivos SMART: EXERCÍCIO 

PASSO 3

Especifique/ concretize os 3 objetivos 
anteriores.

Inicie o processo de especificação, 
respondendo às questões: 

 O que é eu quero alcançar 
exatamente ?

 Onde? 

 Como? 

 Quando? 

 Com quem? 



Objetivos 
SMART: 
EXERCÍCIO 

PASSO 4

Certifique-se que são 

mensuráveis, ou seja, que 

podem ser traduzidos em 

termos numéricos. 



Objetivos
SMART: 
EXERCÍCIO 

PASSO 5 

Certifique-se que são
alcançáveis, ou seja, 
que estão numa escala
realista. 

Os comportamentos
acionados por estes
objetivos são exequíveis.



Objetivos 
SMART: 
EXERCÍCIO 

PASSO 6 

Certifique-se que 

estão delimitados

no tempo e que 

essa margem

temporal está

estruturada da 

melhor forma.



Objetivos SMART: EXERCÍCIO 
PASSO 7 

Defina horários e timings para a

concretização dos objetivos.

Insira-os na sua planificação

semanal ou mensal de tarefas.



Objetivos 
SMART: 
EXERCÍCIO 

PASSO 8

Antecipe obstáculos

que possam surgir no 

processo de alcançar os

objetivos delineados e 

preveja, se possível, 

alternativas para 

ultrapassá-los.



Temática 2

Planificação 

da formação

1. Métodos e técnicas de organização e 
planeamento da formação

2. caracterização do grupo de formação

3. Análise de necessidades de competências

4. Tipos de conteúdos (teóricos, práticos e 
teórico/práticos)

5. Princípios e métodos de desenvolvimento 
curricular (aplicados ao desenho de 
programas de formação)

6. Técnicas e critérios para calcular a distribuição 
do tempo da formação (volume dos 
conteúdos, grau de dificuldade, importância 
dos conteúdos/módulos, perfil dos formandos, 
modalidade de formação,…)

7. Conceção e elaboração do Plano de sessão: 
pressupostos, etapas, objetivos, conteúdos

8. Modelos de planos de sessão

9. Elementos constituintes do plano de sessão 
(objetivos, métodos, técnicas, recursos, 
avaliação, duração, …)



Planificar em 
formação…

…é repartir um 
determinado número 
de tarefas pelo tempo 
disponível, de forma 

organizada, 
garantindo assim o 

alcançar dos objetivos 
pretendidos.

Decidir; Escolher; 
Seleccionar



Métodos e técnicas de organização 
e planeamento da formação

A conceção da formação tem como base os objetivos 
de formação, ou seja, as competências que espera 
que os seus formandos adquiram no final da formação. 

Para o efeito, deve ter em consideração o método 
dos três passos: 

(1)Identificar o perfil do grupo alvo

(2)Definir muito bem os objetivos e o que se espera 
que sejam os resultados da formação

(3)Escolher as metodologias de formação mais 
adequadas. 



1º Passo/ 

momento a 

considerar

Definir o perfil de entrada do 
grupo

Definir o perfil de 
aprendizagem

Identificar os níveis de 
competência dos formandos

Identificar as necessidades, 
expectativas e motivações do 
grupo



O Plano de 
Sessão 

Surge como um instrumento chave para 

o/a formador/a, que o utiliza para 

sistematizar a matéria a desenvolver, 

dando-lhe uma ordem/consistência 

pedagógica. 

As sessões de formação devem ser 

planeadas cuidadosamente, tendo em 

conta a sua adequação ao público-alvo, 

características do saber/conteúdos, 

recursos disponíveis e estilo pessoal do/a 

formador/a para maximizar a sua eficácia.

Apesar da preparação cuidada deve 

haver sempre margem para os imprevistos 

o improviso, a criatividade e a 

capacidade de inovação e mudança.



É um auxiliar muito útil porque 
permite:

(Depois da sessão) A preparação escrita tem a vantagem de 
poder ser explorada posteriormente noutra sessão, desde que 

os objetivos sejam os mesmos.

(Durante a sessão) Lembrar os pontos chave da ação didática, 
evitando desvios em relação aos objetivos previstos

(Antes da sessão ) Preparar todo o material necessário ao seu 
desenvolvimento



o/a Formador/a...

 Reforça a confiança em si 
próprio e nas suas 
potencialidades

 Investiga e recolher um 
conjunto sistematizado de 
informações indispensáveis 
ao adequado 
desenvolvimento da 
atividade formativa

 Define o “fio condutor” que, 
passando por toda a 
atividade formativa, lhe 
confere unidade e coesão



O plano de 
sessão deve ser, 
então:

 Coerente;

 Adequado; 

 Flexível; 

 Claro e Objetivo.



Elementos Constituintes de um Plano De Sessão: 
Organização

ELEMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO 

ELEMENTOS DE 
ORGANIZAÇÃO DA SESSÃO 



Elementos de 

Identificação 
da Sessão

 Tema de Sessão

 Local e Data de realização

 Nome do/a Formador/a

 Nome do Curso/acção; Nome do 

Módulo

 População –Alvo; Destinatários; 

Grupo  

 Duração da Sessão

 Entidade Formadora 

 Logótipos 

 ...



Elementos de 

Organização 
da Sessão 

 Objetivos Gerais e Específicos 

 Pré- Requisitos 

 Conteúdos Programáticos

 Controlo/ Avaliação 
(Identificação do tipo, forma e 
instrumentos de avaliação; 
critérios)

 Metodologias (Métodos e 
Técnicas)

 Estratégia/ Procedimentos 

 Materiais, Meios Auxiliares 
Pedagógicos e Documentação 

 Catividades Didáticas

 Tempo Previsto

 ...



Desenvolvimento 
da sessão: fases

1.Comunicação dos objetivos da sessão

2.Avaliação dos conhecimentos 

anteriores relacionados com objetivos 

da sessão

3.Processo de motivação

Introdução 

Sequência de 
Desenvolvimento

Análise dos Dados 



Sequência de 
Desenvolvimento

 Esta fase consiste na 

abordagem dos conteúdos: 

 teóricos

 práticos

 teórico/práticos 

 Desenvolvimento das 

atividades de ensino/ 

aprendizagem estruturadas

É importante prever estratégias 

alternativas para uma alteração 

de sequência, provocada pelos 

próprios formandos, pelo 

contexto, etc..



Análise dos Dados
 Os procedimentos de avaliação 

são instrumentos de verificação 

não só da aprendizagem dos 

formandos mas também da 

eficiência do processo de ensino-

aprendizagem

 Os instrumentos de avaliação 

devem ser elaborados de acordo 

com os objetivos que se 

pretendem atingir

 A primeira preocupação do/a 

formador/a deve ser clarificar «o 

que avaliar» e não «como avaliar»

 Um instrumento de avaliação 

necessita de ser aplicado, para ser 

eficiente.

“A avaliação exerce um poderoso 
efeito sobre a aprendizagem”



Obrigada!


