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Dados Pessoais 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade completa: 

 Se tem curso superior, indique qual? 

 Se tem algum curso profissional, indique qual? 

Qual a sua situação sócio-profissional? 

  Empregado                 Desempregado                    Estudante  

Outra:  

Se está empregado:  

Qual a sua profissão? 

Onde trabalha? 

   Se é estudante: 

O que estuda? 

Onde estuda? 

Mora na Alta de Lisboa? Sim                             Não 

Se sim, em que Zona, PER, Rua? 

Se não, onde mora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

Este questionário inscreve-se num estágio a decorrer este ano lectivo 
(2008/2009) no Programa K’CIDADE sobre as histórias de vida dos grupos que 
este programa acompanha. Assim, este questionário destina-se a recolher 
informações e opiniões dos membros do grupo de Orientação Profissional acerca 
deste grupo, pelo que a sua colaboração é fundamental pois quem faz a história 
de algo são as pessoas que nela estão envolvidas. OBRIGADO!  
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1. Participa ou já participou noutras actividades do K’CIDADE? 

Sim                     Não 

1.1. Se sim, em quais? 

 

 

 

 

 

2. Como tomou conhecimento do Balanço de Competências? 

    Amigos/ Colegas                                          Cartazes/ Publicidade       

    Vizinhos     Outro:  

3. Quais foram os seus três principais motivos para participar nesta (s) 

actividade/ actividades? 

 

 

 

 

 

4.  Quais eram as suas três principais áreas de interesse para trabalhar 

profissionalmente? 

 

 

 

 

5. Ficou satisfeita/o com os locais de estágio onde foi colocada/o? 

 

Sim, com os três locais                          Não 

 

Sim, mas apenas com um local          Qual? 

 

Sim, mas apenas com dois locais        Quais? 
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5.1. Assinale as três principais razões que justifiquem a resposta 

anterior. 

  PRIMEIRO LOCAL: 

Era a minha principal área de interesse.    Não era aquilo que eu realmente queria. 

Era exactamente o que eu procurava.    O trabalho não como eu pensava. 

Aprendi muito.    Não aprendi o suficiente. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

local de estágio. 

   Não tive acompanhamento por parte do 

   local de estágio. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

K’CIDADE. 

   Não tive apoio suficiente por parte do  

   K’CIDADE. 

Tem um bom ambiente de trabalho.   Não vejo me vejo a trabalhar nesta área. 

Acho que consigo ter uma vida estável 

com este trabalho. 

  Acho que não consigo ter uma vida estável 

  com este trabalho. 

Outro: Outro:  

 

 
  SEGUNDO LOCAL: 

Era a minha principal área de interesse.    Não era aquilo que eu realmente queria. 

Era exactamente o que eu procurava.    O trabalho não como eu pensava. 

Aprendi muito.    Não aprendi o suficiente. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

local de estágio. 

   Não tive acompanhamento por parte do 

   local de estágio. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

K’CIDADE. 

   Não tive apoio suficiente por parte do  

   K’CIDADE. 

Tem um bom ambiente de trabalho.   Não vejo me vejo a trabalhar nesta área. 

Acho que consigo ter uma vida estável 

com este trabalho. 

  Acho que não consigo ter uma vida estável 

  com este trabalho. 

Outro: Outro:  
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 TERCEIRO LOCAL: 

Era a minha principal área de interesse.    Não era aquilo que eu realmente queria. 

Era exactamente o que eu procurava.    O trabalho não como eu pensava. 

Aprendi muito.    Não aprendi o suficiente. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

local de estágio. 

   Não tive acompanhamento por parte do 

   local de estágio. 

Acompanharam-me a ajudaram-me no 

K’CIDADE. 

   Não tive apoio suficiente por parte do  

   K’CIDADE. 

Tem um bom ambiente de trabalho.   Não vejo me vejo a trabalhar nesta área. 

Acho que consigo ter uma vida estável 

com este trabalho. 

  Acho que não consigo ter uma vida estável 

  com este trabalho. 

Outro: Outro:  

 

 

6. Onde realizou os estágio e quais considera serem os seus três 

principais pontos positivos e os negativos? (em cada local) 

 

ESTÁGIOS (LOCAL) ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

1.  

 

 

 

 

2.  
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3.  

 

 

 

 

 

7. Quais considera serem os três pontos fortes/ os aspectos mais positivos 

deste grupo? (em termos de trabalho e de relações pessoais) 

 

TRABALHO RELAÇÕES PESSOAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Quais considera serem os três pontos fracos/ os aspectos negativos 

deste grupo? (em termos de trabalho e de relações pessoais) 

 

TRABALHO RELAÇÕES PESSOAIS 
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9. O que é que esta (s) actividade/ actividades trouxe(ram) de esperado/ 

inesperado para si? (Indique três aspectos positivos e negativos) 

 

 

 

10. Em que medida a (s) actividade/ actividades que fez 

modificou/modificaram a sua vida? (Indique três mais valias deste 

grupo para a sua vida tanto a nível profissional como pessoal) 

 

 

 

 

 

 

ESPERADO POSITIVO INESPERADO POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERADO NEGATIVO INESPERADO NEGATIVO 
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11. Considera a metodologia de formação nas actividades adequada às 

suas necessidades, aprendizagens e expectativas? Se sim, em que 

medida? Se não, o que faria de diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

12. O que irá fazer com esta formação a seguir? (Utilidade da formação e 

como é que vou usar/ para que é que vão servir estas novas 

competências.) 

 

 

 

 

 

 

 

13. Do que conhece (do que já sabe, viu, ouviu, conversou…), como está a 

ver/vê o papel do K’CIDADE na Alta de Lisboa (mais valias, diferenças 

na comunidade, inovações)? 
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 M. G. A. T. C. S. S. C. J.R.C.P.* E. S.F. A. O.Q. V.L.V. S. S. C. I. F. S. S. 

Idade 20 anos 21 anos 26 anos 17 anos 28 anos 19 anos 20 anos 20 anos 

Escolaridade 12º ano (curso 
tecnológico de 
acção social) 

12º ano (Curso 
profissional de 
turismo) 

6º ano (curso 
profissional de 
artes gráficas) 

10º ano  10 º ano 10º ano 8º ano 

Ocupação Empregada Desemp. 
 

Desemp. Espera o 
próximo ano 
lectivo para se 
matricular 

Desemp. Empregada Desemp. Desemp. 

Profissão Tratadora de 
animais 

    Repositora e 
operadora de 
caixa 

  

Onde 
trabalha 

ANIAMA     LIDL e CIA   

 
Onde mora 

Alto Lumiar (Rua 
Luís Piçarra) 
 

Quinta da 
fonte 

Alto do Lumiar 
(Rua Luís 
Piçarra) 

PER 11 (Rua 
Baul Rego) 

Não mora na 
Alta de Lisboa 

Bairro da Cruz 
Vermelha 

Bairro da Cruz 
Vermelha 

Moscavide 

Participa ou 
participou 
noutras 
actividades 
do K’. 

Não Não Não Não Participou 
numa 
formação 
profissional 

Não Participa nos 
Animadores 3D 

Não 

Como tomou 
conhecimento 
da Orientação 
Profissional 

Através de uma 
trabalhadora no 
K’CIDADE 

Amigos/ 
Colegas 

Centro IZU Amigos/ Colegas Vizinhos Amigos/ 
Colegas 

Amigos/ Colegas 
Admir 

Amigos/ 
Colegas 
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Três 
principais 
motivos para 
participar 

Ocupação; 
Auxilio em 
facilitar a 
procura de 
emprego; 
Enriquecer o 
currículo; 
Bolsa de 
formação. 

Não estar 
empregada; 
Ter terminado 
recentemente 
o 12º ano; 
Não ter a 
certeza da 
profissão que 
gostaria de 
exercer. 

Poder 
experimentar 
algo que gosta 
muito e que 
ainda não 
tinha tido 
oportunidade; 
Conhecimento 
e 
autoavaliação 
de como 
chegar até lá; 
Saber quais as 
aptidões que 
tem; 

Orientar-se 
para os seus 
objectivos; 
Certificar-se 
que a área 
escolhida para 
tirar o curso é 
a que 
realmente 
gosta. 

Ter 
formação; 
Ter uma 
orientação; 

Vontade de 
avançar, “ter 
um rumo”; 
Curiosidade; 
Ter tempo e não 
fazer nada. 

Não estar a 
estudar nem a 
trabalhar; 
A metodologia 
da acção 
(experimentar 
as profissões) 

Não estar a 
fazer nada; 
Oportunidade 
de alargar 
conhecimentos; 
Vontade de dar 
caminho à sua 
vida. 

Três 
principais 
áreas de 
interesse 

Animais; 
Auxiliar de 
acção médica; 
Operadora de 
caixa. 

Agências de 
viagens; 
Decoração de 
Interiores; 
Animação 
Infantil. 

Treinador de 
cães; 
Barman; 
Empregado de 
balcão e 
mesas. 

Informática; 
Estética; 
Trabalho com 
crianças. 

Cozinheira; 
Auxiliar de 
Idosos; 
Tratadora de 
animais. 

Animadora 
sociocultural; 
Educadora de 
Infância; 
Cozinheira. 

Animadora 
sociocultural; 
Educadora de 
infância; 
Cozinha 

Mecânica; 
Hotelaria; 
Enfermagem 

Ficou 
satisfeito com 
os locais de 
estágio? 

Sim, com os 
três locais. 

Sim, com os 
três locais. 

Sim, com os 
três locais. 

Sim, com os 
três locais. 

Sim, com 
dois locais. 

Sim, com os três 
locais. 

Sim, com dois 
locais. 

Sim, com dois 
locais. 
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Com quais 
ficou 
satisfeita? 

ANIAMA 
(Associação Amiga 
dos Animais e do 
Ambiente); 
Centro de Saúde 
do Lumiar; 
União Zoófila. 

OMEP (ATL, 
Animação 
Infantil 
complementa
da com 
educação); 
Hotel VIP 
Executive  
(recepção); 
Exceltours 
(Agência de 
Viagens e 
turismo). 

Cinotecnica 
Ushor e Vale 
do Tejo 
(treinador de 
cães, busca e 
salvamento); 
Hotel VIP 
Executive 
(Barman) 
EDIFER 
(elecricista). 

Centro Social 
da Musgueira 
(trabalho com 
crianças); 
IBM-Lisboa 
(Informática); 
Body Concept 
– Sete Rios 
(estética) 

Hotel VIP 
Executive 
(Cozinha); 
Centro social 
da 
Musgueira 
(trabalho 
com idosos) 

Escola 34; 
VIP Executive 
(Cozinha); 
OMEP (bairro 
do Cruz 
Vermelha) 

Centro social da 
Musgueira; 
Escola 34 
(Primária e 
jardim de 
infância) 

Hotel VIP 
Executive; 
Centro de Saúde 
do Lumiar. 

Razões 
que levou 
a gostar 
dos locais 

ANIMA: 
Era a principal 
área de interesse; 
Era exactamente o 
que procurava; 
Aprendeu muito; 
Acompanharam-
na e ajudaram-na 
no local de 
estágio;  

OEMP: 
Aprendeu 
muito; 
Acompanhara
m-na e 
ajudaram-na 
no local de 
estágio; 
Tem um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Cinotecnica 
Ushor e Vale 
do Tejo: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente o 
que 
procurava; 
Aprendeu 
muito; 
 

Centro Social 
da Musgueira: 
Aprendeu 
muito; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Hotel VIP 
Executive: 
Era a 
principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente 
aquilo que 
procurava; 
Aprendeu 
muito. 

 

Escola 34: 
Aprendeu 
muito; 
Acompanharam
-na e ajudaram-
na no local de 
estágio; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho. 

 

Centro Social da 
Musgueira: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente 
aquilo que 
procurava; 
 

Hotel VIP 
Executive: 
Acompanharam
-no e ajudaram-
no no local de 
estágio; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
aquele trabalho. 
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Razões 
que levou 
a gostar 
dos locais 

Acompanharam-na 
e ajudaram-na no 
K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho. 
Mas acha que não 
consegue ter uma 
vida estável com 
aquele trabalho. 

Centro de Saúde do 
Lumiar: 
Acompanharam-na 
e ajudaram-na no 
local de estágio; 
Acompanharam-na 
e ajudaram-na no 
K’CIDADE; 
Acha que consegue 
ter uma vida 
estável com este 
trabalho. 

Hotel VIP 
Executive: 
Acompanhara
m-na e 
ajudaram-na 
no local de 
estágio; 
Acompanhara
m-na e 
ajudaram-na 
no K’CIDADE. 

ExcelTours: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Aprendeu 
muito, mas 
não o 
suficiente; 
Acompanhara
m-na e 
ajudaram-na 
no local de 
estágio; 

Acompanharam
-no e ajudaram-
no no local de 
estágio; 
Acompanharam
-no e ajudaram-
no no K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Hotel VIP 
Executive: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente 
aquilo que 
procurava; 
 

IBM-Lisboa: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente o 
que 
procurava; 
Aprendeu 
muito; 
Acompanhara
m-no e 
ajudaram-no 
no local de 
estágio; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Body Concept: 
Aprendeu 
muito; 

Centro social 
da 
Musgueira: 
Aprendeu 
muito; 
Acompanhara
m-na e 
ajudaram-na 
no local de 
estágio; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho. 

Hotel VIP 
Executive: 
Aprendeu 
muito; 
Tinha um 
bom 
ambiente de 
trabalho. 

OMEP: 
Era 
exactamente 
o que 
procurava; 
Acompanhar
am-na e 
ajudaram-na 
no local de 
estágio; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
aquele 
trabalho. 
 
Escola 34: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Aprendeu 
muito; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Centro de Saúde 
do Lumiar: 
Aprendeu muito; 
Acompanharam-
no e ajudaram-no 
no local de 
estágio; 
Tinha um bom 
ambiente; 
Acha que 
conseguia ter 
uma vida estável 
com aquele 
trabalho; 
Sentiu-se útil na 
sociedade. 
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Razões que 
levou a 
gostar dos 
locais 

União Zoófila: 
Era a principal 
área de 
interesse; 
Era 
exactamente o 
que procurava; 
Aprendeu 
muito; 
Acompanharam-
na e ajudaram-
na no K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho. 

Acompanharam-
na e ajudaram-
na no K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter 
uma vida 
estável com 
este trabalho. 

Acompanharam-
no e ajudaram-no 
no local de 
estágio; 
Acompanharam-
no e ajudaram-no 
no K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 
Acha que 
consegue ter uma 
vida estável com 
este trabalho. 

EDIFER: 
Aprendeu muito; 
Acompanharam-
no e ajudaram-no 
no local de 
estágio; 
Acompanharam-
no e ajudaram-no 
no K’CIDADE; 
Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho; 

Tinha um bom 
ambiente de 
trabalho. 
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Razões que 
levou a 
gostar dos 
locais 

  Acha que 
consegue ter uma 
vida estável com 
este trabalho. 

     

De quais não 
gostou? 

    União Zoófila 
de Lisboa 
(Tratar de 
animais) 

 Hotel VIP 
Executive  

Lx Auto 
(Ameixoeira) 

Razões que 
levou a não 
gostar dos 
locais 

    Não era aquilo 
que queria; 
O trabalho não 
é como 
pensava; 
Não se vê a 
trabalhar nesta 
área. 

 Não é aquilo 
que 
procurava. 
 
Não é a 
principal área 
de interesse. 

Não fez 
nada; 
Foi bem 
tratado; 
Não 
puderam 
ensinar 
devido à 
quantidade 
de trabalho 
que tinham 
na oficina. 

Aspectos 
positivos dos 
estágios 

ANIMA: 
Trabalhar com 
animais; 
Pessoas 
simpáticas e 
atenciosas 

OMEP: 
Utilização do 
espaço é 
maioritariamente 
pós-escola; 

Cinotecnica 
Ushor e Vale do 
Tejo: 
O trabalho em si; 
Trabalhar com os 
cães. 

Centro Social 
da Musgueira: 
Ajudas as 
crianças nas 
tarefas a 
realizar; 

Hotel VIP 
Executive: 
Ver os pratos 
bem 
decorados; 

 

Escola 34: 
Contacto 
com as 
crianças; 
O horário. 

 

Centro Social 
da Musgueira: 
Tudo positivo; 
Planeamento 
para o dia das 
crianças; 

Lx Auto: 
Bom 
ambiente de 
trabalho; 
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Aspectos 
positivos 
dos estágios 

.Centro de 
saúde do 
Lumiar: 
O contacto 
com os 
doentes. 

União Zoófila: 
Trabalhar com 
os animais; 
Estar em 
contacto com 
os animais. 

Visa a animação 
da criança, mas 
tem sempre em 
mente a sua 
educação. 

Hotel VIP 
Executive: 
Acompanhament
o por parte do 
local de estágio. 

Exceltours: 
Acompanhament
o por parte do 
local de estágio 
(Já tinham um 
plano de tarefas 
definido). 

Hotel VIP 
Executive: 
Lidar com o 
público; 
Trabalho em si. 

EDIFER: 
Interessante; 
Evolução pessoal; 
Trabalho 
autómato. 

 

Poder brincar 
com as crianças; 
Bom ambiente 
de trabalho. 

IBM-Lisboa: 
Explicaram o 
seu trabalho; 
Bom ambiente 
de trabalho; 
Conceitos 
associados; 
Ter um 
computador 
pessoal.  

Body Concept: 
Aplicar 
máscaras aos 
clientes; 
Ver massagens 
e depilações; 

Bom ambiente 
de trabalho; 

Centro social 
da Musgueira: 
Ouvir os 
desabafos dos 
idosos; 
Ver a alegria 
dos idosos. 

União Zoófila: 
Ver os animais 
bem 
alimentados. 

Hotel VIP 
Executive: 
O ambiente 
de trabalho; 
Haver uma 
aprendizage
m constante. 

OMEP: 
As crianças; 
O ambiente 
de trabalho; 
As 
actividades. 
Escola 34: 
Todos os 
aspectos são 
positivos; 
Conseguiu 
dinamizar 
algumas 
actividades 
com 
crianças; 

Auxiliares 
interagirem 
com as 
crianças. 

Hotel VIP 
Executive: 
Aprendeu a 
confeccionar 
pratos frios e 
buffets; 
Ambiente de 
trabalho. 
Crianças são 
adoráveis; 
Boa recepção 
por parte das 
crianças. 

Pessoal 
simpático; 
Bom 
trabalho. 

Hotel VIP 
Executive: 
Bom 
ambiente de 
trabalho; 
Gosta do 
trabalho que 
fez; 
Segurança e 
higiene no 
trabalho. 
 
Centro de 
saúde do 
Lumiar: 
Ser útil; 
Aprender e 
conhecer os 
diferentes 
tratamentos. 
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Aspectos 
positivos dos 
estágios 

   Retirar as 
clientes das 
máquinas 
anticeluliticas e 
de 
emagrecimento. 

    

Aspectos 
negativos 
dos estágios 

Anima: 
Muito longe 
da sua 
residência; 

Tempo que 
demora a 
chegar ao 
estágio; 
Não tem 
possibilidade 
de progredir 
na carreira. 

 

OMEP: 
Abre às 11h 
mas as crianças 
só chegam 
depois das 
aulas 
terminarem 
(por volta das 
17h30min). 

Hotel VIP 
Executive: 
O filho 
adoeceu; 
Só pode 
comparecer 
dois dias. 

EDIFER: 
Andar nas obras. 

Body Concept: 
Ficar muitas 
horas sem 
poder fazer 
nada. 

Hotel VIP 
Executive: 
Horários de 
entrada; 

Pouco tempo 
para comer. 

Centro social 
da Musgueira: 
A teimosia dos 
idosos. 

 

Escola 34: 
O ordenado. 

Hotel VIP 
Executive: 
Falta de 
acompanha
mento; 
Falta de 
relacioname
nto com os 
“chefes”; 
O tempo que 
se fica de pé. 

Centro Social 
da 
Musgueira: 
Muito rígidos 
em seguir os 
planos 
(“podiam 
fugir aos 
planos de 
vez em 
quando”). 

 

Lx Auto: 
Muito 
trabalho; 

Pouco tempo 
para ter 
alguém a 
ensiná-lo. 
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Aspectos 
negativos 
dos estágios 

Centro de 
Saúde do 
Lumiar: 
Não se faz 
muita coisa 
dentro do 
centro; 
Não se tem 
contacto com 
os doentes.  

União Zoófila: 
Pessoas 
antipáticas; 

Não há 
possibilidade 
de progredir 
na carreira. 

Execltours: 
Duração do 
estágio (pouco 
tempo); 
Só um 
computador 
para todos os 
estagiários. 

  União Zoófila: 
Limpar e ver 
as fezes dos 
cães; 
Ver as 
condições em 
que os animais 
estavam. 

 Hotel VIP 
Executive: 
Não é o que 
procurava; 
Não é a 
principal 
área de 
interesse.  

Escola 34: 
As saudades. 

Centro Social 
da Musgueira: 
Pessoas 
acamadas e 
sem 
sofrimento; 
Idosos muito 
solitários. 

Aspectos 
positivos do 
grupo 
(Trabalho) 

Bom trabalho 
de equipa; 
Concordância 
nas decisões; 
 

Participação nas 
actividades; 
Empenho nas 
actividades; 

Bom trabalho de 
equipa; 
Comunicação entre 
o grupo. 

Bom trabalho 
de equipa; 
Partilha 

Bom trabalho 
de equipa. 

Bom 
trabalho de 
equipa; 

Bom 
trabalho de 
equipa 

Bom trabalho 
de equipa; 
Vontade de 
aprender; 
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Aspectos 
positivos 
do grupo 
(Trabalho) 

(Cont.) 

Realização em 
grupo das 
tarefas 
propostas com 
bom 
aproveitamento
. 

Diferentes 
perspectivas. 

   Saber estar 
com os 
outros 
membros; 
Aceitar bem 
os trabalhos 
propostos. 

. Vontade de 
trabalhar. 

Aspectos 
positivos 
do grupo 
(relações 
pessoais) 

Boa relação 
dentro do 
grupo; 
Diverimento. 

Amizades feitas; 
Ajuda 
interpessoal; 
Companheirismo. 

Saber estar com 
os outros 
membros; 
Conseguir ter 
ideias e trabalhar 
em grupo. 

Simpatia; 
Boa vontade 
com os outros; 
Bom 
relacionamento 
com os colegas. 

União com os 
colegas 

Simpatia; 
Colaboração 
nos 
trabalhos; 
Ajuda a 
quem 
precise 

Não houve. Simpatia; 
Humor; 
Empenho. 

Aspectos 
negativos 
do grupo 
(trabalho) 

Desistências de 
alguns 
membros. 

Desistências de 
alguns membros.  

   Falte de 
assiduidade 
de alguns 
membros; 
A desistência 
de alguns 
membros. 

Desistência 
de alguns 
membros. 

Desistência de 
alguns 
membros. 
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Aspectos 
esperados 
que esta 
formação 
trouxe 
(positivo) 

Enriquecimento 
do currículo; 
Terminar o 
curso com 
sucesso; 

 Novos 
conhecimentos 
profissionais. 

Conhecer novas 
pessoas. 

Oportunidade de 
ter a experiência 
profissional que 
sempre desejou; 

 

Bom ambiente 
de trabalho; 
Trabalho com 
as crianças; 

Ajudou a 
ter a 
certeza 
daquilo que 
quer seguir 
(cozinha); 

Conseguir 
decidir o que 
pretende 
para o seu 
futuro; 
Ter uma boa 
experiência. 

O contacto 
com as 
crianças; 
Aprender 
coisas 
novas. 

Conhecer 
pessoas 
novas; 
Conhecer 
várias áreas 
de trabalho; 

   Oportunidade de 
saber qual o 
caminho a 
percorrer para 
chegar ao seu 
objectivo; 
Ajudou a clarificar 
aquilo que 
realmente 
pretende 
profissionalmente 

Ver como se 
fazem 
determinados 
tratamentos. 

Esclareceu 
dúvidas 
quanto à 
profissão 
de 
cozinheira; 
Vai ajudar a 
tirar um 
curso 
profissional 
nesta área. 

  Ser bem 
tratado. 
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Nome M. G. A. T. C. S. S. C. J.R.C.P.* E. S.F. A. O.Q. V.L.V. S. S. C. I. F. S. S. 

Aspectos 
esperados 
que esta 
formação 
trouxe 
(negativos) 

 Desistências 
por parte dos 
colegas. 

 Não poder 
ajudar muito 
nos 
tratamentos 
aos clientes. 

Saber que tem 
de aprofundar 
os seus 
conhecimentos; 
Saber que tem 
de aprender 
informática. 

 Ter que 
ouvir 
reclamações 
dos pais 
sem razão; 
Lidar com 
crianças 
mal-
educadas. 

Não ter 
sido 
sempre 
assíduo. 

Aspectos 
inesperados 
que esta 
formação 
trouxe 
(positivos) 

Começar a 
trabalhar 
através desta 
formação; 
Ser mais 
ambiciosa. 

As diversas 
actividades. 

 Aprender 
conceitos 
desconhecidos; 
lidar com 
crianças muito 
bem-educadas; 
Poder aplicar 
técnicas de 
tratamento 
facial e 
corporal. 

Ter força para 
fazer outras 
actividades; 
Incentivou a 
tirar a carta de 
condução. 

Gostou 
mais da 
área para 
onde não 
queria ir; 
A ajuda 
dada pelo 
K’CIDADE. 

Diversão a 
trabalhar; 
Acordar 
cedo e bem 
disposta; 
Ficar triste 
quando 
chegou ao 
fim. 

Amizades; 
Conhecer 
técnicas de 
refeição; 
Aprender 
tantas 
coisas. 
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 M. G. A. T. C. S. S. C. J.R.C.P.* E. S.F. A. O.Q. V.L.V. S. S. C. I. F. S. S. 

Aspectos 
inesperados 
que esta 
formação 
trouxe 
(negativos) 

 Ter de subir 
para cima da 
cadeira por 
chegar 
atrasada. 

  Consciencializar-
se que tem 
poucos 
conhecimentos 
sobre muitas 
coisas. 

Não conseguir 
estagiar na 
principal área de 
interesse. 

Trabalhar com 
crianças com 
deficiências 
mentais sem ter 
formação para 
isso. 

Ver tantas 
pessoas 
acamadas. 

Modificações 
na vida de 
cada um/ 
mais-valias 
da formação 

Arranjar 
emprego; 
Trabalhar 
numa área 
que gosta; 
Ser mais 
ambiciosa. 

Ajudar a 
compreender 
que cada um 
tem de 
estabelecer as 
suas metas e 
tentar atingi-
las, mesmo que 
a muito custo. 

Criar uma 
ligação com 
as pessoas 
da sua área 
profissional 
de 
interesse; 
Poder saber 
mais sobre 
a profissão; 
Abrir portas 
para ter 
quem o 
ajude, 
mesmo que 
não seja de 
imediato. 

Abrir os 
horizontes no 
que concerne 
à sua principal 
área de 
interesse; 
Conhecer 
conceitos 
necessários 
para trabalhar 
naquela área. 

Incentivo para 
fazer uma 
formação na sua 
área de 
interesse; 
Perceber que 
nunca é tarde 
para aprender; 
Incentivo a 
saber mais e a ir 
à luta. 

Saber o que quer 
profissionalmente; 
Saber que caso 
necessite de ajuda 
sabe onde a ir 
procurar; 
Conseguir lidar 
melhor com os 
erros, de modo a 
corrigi-los. 

Saber o que quer 
profissionalmente, 
sem quaisquer 
dúvidas. 

Abrir os 
olhos para a 
vida; 
Necessidade 
de fazer 
sacrifícios 
para chegar 
a algum 
lado; 
Da luta 
advém a 
conquista, 
desde que 
se tenha 
cabeça. 
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 M. G. A. T. C. S. S. C. J.R.C.P.* E. S.F. A. O.Q. V.L.V. S. S. C. I. F. S. S. 

Metodologias 
de formação  

Adequadas; 
Pode ir mais 
além; 
Pode 
melhorar a 
procura de 
emprego. 

Adequadas; 
Actividades 
oportunas; 
Actividades 
ajudaram na 
interacção do 
grupo. 

Adequadas; 
Esclarecedoras; 
Ajudaram a 
escolher o 
melhor 
caminho a 
percorrer; 
Davam o apoio 
necessário 
para percorrer 
esse caminho e 
chegar ao seu 
objectivo. 

Adequadas; 
Ajuda em 
como 
interagir com 
os outros; 
Ajuda na 
procura de 
emprego; 
Ajuda a fazer 
o CV; 
Ajuda a saber 
agir em 
situações 
embaraçosas; 
Dão opiniões 
sobre as 
escolhas 
futuras. 

Adequada às 
aprendizagens 
e 
expectativas; 
Ajudou muito; 
Formadora 
muito 
paciente. 

Adequadas; 
Estágios 
organizados; 
Ajudaram 
bastante. 

Adequada para 
todos os perfis; 
Os estágios 
ajudam a 
esclarecer as 
dúvidas quanto às 
profissões; 

 O tempo do 
estágio é 
suficiente. 

Adequadas; 
Explicações 
acessíveis; 
As sessões 
não eram 
cansativas 
como a 
escola. 

O que irá 
fazer com a 
formação a 
seguir? 
(utilidade da 
formação) 

Ir para a 
faculdade 
tirar uma 
licenciatura. 

Para atingir 
objectivos há 
caminhos 
indispensáveis, 
mesmo que 
não sejam 
fáceis.  

Chegar à 
profissão que 
pretendo; 
Ser sócio da 
Associação; 
Fazer o 9º ano 
pelo RVCC; 

Encontrar um 
part-time até 
ao inicio do 
ano lectivo; 
Voltar à 
escola. 

Fazer o 9º e o 
12º ano 

Fazer o 12º ano. Procurar emprego 
na área de 
animação 
sociocultural; 
 

Procurar um 
caminho; 
Estudar; 
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O que irá 
fazer com a 
formação a 
seguir? 
(utilidade da 
formação) 

(Cont.) 

  Ter trabalho 
para poder 
tirar a carta; 
Tirar um curso 
de treinador de 
cães pela 
associação. 

 .  Procurar uma 
formação 
profissional (12º 
ano). 

Fazer uma 
formação na 
área que 
gosta; 
“Ter cabeça”. 

Papel do 
K’CIDADE na 
Alta de 
Lisboa 

Mais-valia 
para os 
bairros 
comunitários; 
Promove 
cursos muito 
bons e 
importantes 
para a 
população, 
desde 
adolescentes 
a adultos. 

Projecto 
inovador; 
Favorece este 
território, as 
pessoas que 
lá vivem e 
aqueles que 
conhecem o 
projecto e 
que morem 
numa zona 
próxima. 

Grande 
influência para 
os jovens, para 
terem mais 
competências 
e ter uma 
maior noção 
do seu futuro. 

Ajuda a 
ocupar os 
tempos livres 
dos jovens/ 
adultos;  

Ajuda os 
jovens a saber 
o que fazer no 
presente e a 
definir o seu 
futuro; 

 

Oportunidades 
para aqueles 
que têm 
vontade de 
aprender mas 
que não têm 
possibilidade 
de pagar 
determinadas 
actividades; 
Está a ser bem 
visto na Alta 
de Lisboa. 

É uma mais-valia; 
Ajuda jovens e 
adultos com os 
seus programas; 
Jovens passam 
mais tempo no 
K’CIDADE e não 
estão na rua a 
fazer o que não 
devem, ajudando 
também os pais. 

Uma das 
melhores 
iniciativas que 
surgiu na Alta de 
Lisboa; 
Tem ajudado 
muitas pessoas; 
Ajuda a nível 
pessoal e familiar; 
Está a tirar 
muitos jovens “da 
rua”; 

Trabalho 
muito bom; 
Proporciona a 
toda a 
população 
oportunidades 
que faltaram; 
Mais-valia 
para quem 
ensina e para 
quem 
aprende; 
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Papel do 
K’CIDADE na 
Alta de 
Lisboa 

 Este tipo de 
projectos são 
indispensáveis 
para todas as 
áreas urbanas. 

 Paga o passe 
(naquela 
formação). 

  Não ajuda só 
jovens, mas 
adultos também. 
Está agradecida. 

Está 
agradecido à 
Dra. Cristina. 

 

 

João Pires: Fez um estágio extraordinário na associação cinotécnica de Lisboa e vale do Tejo. Porque as datas em que os estágios tinham de ser feitos não 
correspondiam com a disponibilidade da instituição para acolher o formando e esta era realmente a principal área de interesse. O formando teve uma 
avaliação muito boa por parte da instituição, sendo considerado como “Interessado e perspicaz, com uma excelente interacção com os cães e faz perguntas 
pertinentes”. Contudo, para poder enveredar nesta área necessita de apostar na sua formação (curso de obediência, busca e salvamento; e um curso de 
primeiros socorros). 
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 C. S. S. C. E. S.F. A. I. F. S. S. J.R.C.P. M. G. A. T. O.Q. S. C. T. L. V.L.V. S. 
O mais fácil 
da formação 

Comunicar 
com os 
outros 
membros do 
grupo; 
As 
actividades 
facilitavam a 
comunicação. 

Não faltar 
à 
formação; 
A 
formação 
tem um 
horário 
flexível. 

Estar na 
formação; 
 

Socialização 
no estágios. 

Frequentar o 
curso; 
Interessante;  
Enriquecedor. 

Conciliar os 
horários da 
filha com a 
formação. 

Adaptação (dois 
primeiros dias) 
no primeiro e 
terceiro estágios.  

Interagir com 
os outros nos 
estágios e na 
formação; 
Adaptação na 
sala do 
estágio 
(trabalho com 
crianças). 

Escolher 
uma área de 
preferência. 

O mais difícil 
da formação. 

 Acordar 
cedo para 
ir para os 
estágios. 

Acordar 
cedo. 

 Acordar cedo. Com a 
ajuda da 
formadora 
tudo foi 
fácil. 

Dia da despedida 
das crianças; 
Visita de estudo 
da escola 34; 
Muita 
responsabilidade. 

Pouco tempo 
de estágio. 

Acordar 
cedo. 

Assuntos 
mais 
interessantes 

Estágios; 
Actividades. 

Partilhar o 
decorrer 
dos 
estágios. 

Estágio de 
auxiliar de 
enfermagem 
(pelo que 
viu e 
aprendeu). 

Treino com 
cães; 
Tratar os 
animais; 
Serviço de 
barman. 

Tudo o que 
foi falado foi 
bom; 
Enriquecedor; 
Necessário 
para a 
formação. 

Percurso a 
seguir na 
sua 
formação 
profissional. 

Questões 
relacionadas com 
crianças; 
 
 

Estágios, 
especialmente 
relativos ao 
trabalho com 
crianças. 

Decisão de 
interesses; 
Questionário 
de 
interesses; 
Código de 
interesses; 
Estágio; 
Trabalho de 
campo. 
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 C. S. S. C. E. S.F. A. I. F. S. S. J.R.C.P. M. G. A. T. O.Q. S. C. T. L. V.L.V. S. 
Assuntos mais 
aborrecidos 

Não houve 
assuntos 
aborrecidos; 
Fichas 
repetitivas. 

Tudo útil. Trabalho de 
grupo; 
Questionar 
pessoas. 

 Questões 
relativas às 
competências 
repetitivas, 
mas 
necessárias 
para saber 
qual foi a 
evolução e o 
que é preciso 
melhorarem 
ou adquirir. 

Tudo útil; 
Não houve 
nada de 
aborrecido. 

Não houve nada 
de aborrecido. 

Não houve 
nada de 
aborrecido. 

Tudo útil. 

Aprendizagens 
realizadas 

Nunca é 
tarde para 
estabelecer 
objectivos; 
Nunca é 
tarde para 
concretizar 
objectivos; 
Vale sempre 
a pena 
aprender e 
conhecer. 

Não 
desistir de 
uma 
profissão 
porque 
não se 
gosta, 
pois com 
a 
evolução 
poderá vir 
a gostar. 

Sem 
sacrifícios 
nunca se 
chega onde 
se quer; 
É necessário 
lutar pelo 
que 
queremos; 
Não desistir. 

Longo 
percurso a 
percorrer 
até chegar 
aos seus 
objectivos. 

Pensamento 
positivo 
(“Não pensar 
que não 
somos 
capazes”) 
Não se 
acomodar à 
formação que 
tem; 
Tentar 
sempre 
melhorar 
(sentir bem e 
enriquecido). 

Sem 
formação 
não vai a 
lado 
nenhum. 

No trabalho com 
crianças é 
preciso mais do 
que gostar; 
Necessário saber 
lidar com os pais 
e encarregados 
de educação; 
Por vezes é 
necessário 
“engolir sapos” 
para que 
ninguém saia 
prejudicado. 

Um pouco de 
tudo. 

Pedir ajuda 
a alguém 
que nos 
possa 
ajudar. 
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  C. S. S. C. E. S.F. A. I. F. S. S. J.R.C.P. M. G. A. T. O.Q. S. C. T. L. 
Diferenças 
que sente 

Ego (Mais 
um 
objectivo a 
que se 
propôs e 
que 
conseguiu 
atingir.) 

Forma de 
agir; 
Forma de 
pensar. 

Mentalidade 
(cresceu); 
Muitas 
aprendizagens. 

Saber como 
chegar ao 
futuro que 
pretendia. 

O que 
pretende no 
seu futuro a 
nível 
profissional; 
Mais 
ambiciosa; 
Mais 
aventureira. 

Forma de 
pensar; 
Quer fazer a 
formação; 
Ir o mais 
longe que 
conseguir (a 
nível 
profissional). 

Orientação; 
Consciencializa-
ção das suas 
competências 
pessoais e sociais 
para exercer a 
profissão que 
realmente gosta. 

No que 
respeita a 
curativos 
(estágio de 
auxiliar de 
acção médica). 

Consciencializaçã
o daquilo que 
quer e de como 
chegar lá. 

Razões 
que levem 
a que a 
formação 
tenha ou 
não 
correspon-
dido às 
expectativ
as 

Correspon-
deu; 
Experiência 
profissional; 
Conhecer 
diferentes 
áreas 
profissionais 
e saber do 
que estas 
tratam. 

Correspon-
deu; 
Clarificou a 
profissão 
que quer 
ter. 

Correspondeu. 
Muitas 
aprendizagens. 

Correspon-
deu. 
 

Correspon-
deu; 
Enriquece o 
currículo; 
Ajuda na 
procura de 
emprego; 
Ficou 
empregada 
num dos 
estágios; 
Agora 
trabalha 
numa área 
que gosta e 
onde se sente 
bem. 

Correspon-
deu; 
Mais 
ambiciosa. 
 

Excedeu as 
expectativas; 
Não tinha grande 
convicção; 
Compreendeu 
que a podia 
ajudar 
verdadeiramente
. 
 

Correspondeu; 
Muitas 
aprendizagens. 

Excedeu as 
expectativas; 
Muito positivo 
(pensou que não 
ia gostar e que se 
ia cansar 
rapidamente) 
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  C. S. S. C. E. S.F. A. I. F. S. S. J.R.C.P. M. G. A. T. O.Q. S. C. T. L. 
Criticas/ 
sugestões a 
fazer 

Muito 
positivo; 
Estágios têm 
pouco tempo 
(uma semana 
é o tempo de 
adaptação ao 
local e ao 
trabalho) 

. Alguns 
estágios não 
os 
indicados; 
Foi tudo 
positivo 

 K’CIDADE 
continuar 
com as 
formações (a 
frequentada 
e outras) 

Gostava que 
a formação 
continuasse. 

Muito positivo; 
Gostou da 
experiência; 
K’CIDADE 
continuar com as 
formações (a 
frequentada e 
outras); 
K’CIDADE 
continuar com as 
iniciativas; 
(ajudam muitas 
pessoas) 
 

Estágios têm 
pouco tempo. 

 

Observações 
a fazer 

  Agradecido 
à Cristina 
(apoio 
constante 
ao grupo). 

   Parabéns.  
Cristina sempre 
foi prestável; 
Orientadores nos 
estágios sempre 
foram simpáticos 
e 
compreensíveis; 
Agradecida. 

  

 



Texto para o PhotoStory do grupo de orientação profissional 

 O nosso grupo de orientação profissional iniciou as suas actividades no 
K’CIDADE em Março de 2009. Quando as sessões iniciaram éramos quinze, mas 
apenas dez levaram a formação até ao fim. 

 Tomámos conhecimento deste grupo através de pessoas conhecidas, como 
amigos, colegas, vizinhos e técnicos de algumas instituições locais, nomeadamente o 
K’CIDADE e o ISU. 

 Motivados para descobrir qual a área de trabalho que realmente gostamos e para 
encontrarmos o nosso percurso profissional, vimos aqui uma excelente oportunidade 
para nos orientarmos profissionalmente, uma vez que a metodologia da acção é 
extremamente rica e convidativa, no sentido em que experimentamos três profissões de 
interesse pessoal distintas. Para além disto, aqui ajudam-nos a procurar emprego e a 
tratar de assuntos relacionados com esta procura, como é o caso da elaboração do nosso 
currículo vitae. 

Assim, em vez de estarmos em casa sem fazer nada, seja porque já não estamos 
a estudar, como é o caso de uns, ou porque estamos desempregados ou descontentes 
com o nosso emprego, como é o caso de outros, vimos para aqui definir um percurso 
profissional, consciencializando-nos da área que realmente gostamos e de quais os 
passos que temos de dar até conseguirmos lá chegar. 

O nosso grupo tem um bom ambiente de trabalho, pautado por um bom trabalho 
de equipa e por uma boa comunicação entre nós. Somos empenhados nas tarefas 
propostas e temos vontade de aprender e de trabalhar. Conseguimos trabalhar e 
divertirmo-nos ao mesmo tempo e ajudamo-nos mutuamente, sempre que é caso disso. 
Mas nem tudo foi positivo, a falta de assiduidade e desistência de alguns membros 
marcou-nos pela negativa nesta formação. 

As nossas áreas de interesse são diversificadas indo desde trabalhar com 
animais, tanto treinar cães como tratar de animais; trabalhar com crianças, seja como 
auxiliar de acção educativa, como educadora ou até mesmo como animadora; trabalhar 
na área de hotelaria, quer como cozinheira, como barman ou como empregado de 
balcão; trabalhar com idosos; trabalhar como auxiliar de acção médica; trabalhar numa 
agência de viagens e até mesmo como decorador de interiores, tudo depende dos gostos 
de cada um. 

O K’CIDADE tentou encontrar-nos estágios que fossem ao encontro dos nossos 
interesses, mas nem sempre foi possível, sendo que houve sempre pelo menos duas 
áreas do nosso interesse onde trabalhámos. Um de nós fez quatro estágios e não três, 
pois a sua principal área de interesse – treinar cães – não tinha disponibilidade de o 
acolher durante as semanas definidas para a realização dos estágios. Assim, fez um 
estágio a mais, fora das datas previstas pois sentia que esta era realmente a sua vocação. 



Depois das experiencias profissionais ficámos satisfeitos com dois ou até mesmo 
com os três locais, dependendo das experiencias de cada um. Nuns casos a insatisfação 
prende-se com o facto de aquele trabalho não ser uma principal área de interesse, 
noutros com a desilusão da realidade profissional daquela área. Por sua vez, houve 
quem encontrasse a sua verdadeira vocação e um de nós conseguiu mesmo começar a 
trabalhar num dos seus locais de estágio, sendo uma das suas principais áreas de 
interesse. Isto era completamente inesperado mas foi uma surpresa muito boa. Na 
verdade, esta experiencia e o sucesso que daqui adveio fez-nos ser mais ambiciosos e 
querer mais. Contudo, estamos conscientes das nossas dificuldades e que ainda temos 
um longo trabalho pela frente. 

Sentimo-nos diferentes depois desta formação, temos mais confiança em nós 
mesmos, pensamos e agimos de maneira diferente. Consideramos, realmente, que esta 
formação nos fez crescer e que aprendemos muita coisa. Agora sim, sentimos que temos 
uma linha de orientação, sabemos onde queremos chegar profissionalmente e quais as 
competências que temos de adquirir. 

Assim, a partir daqui vamos trabalhar para atingirmos os nossos objectivos e 
para conseguirmos percorrer o caminho que definimos. Seja terminar o ensino básico e 
secundário, ou até mesmo ir para a faculdade para chegar à profissão que queremos. E 
apesar das dificuldades que iremos enfrentar, estamos com mais força para seguir em 
frente e para lutarmos pela nossa vida, porque agora já temos um percurso traçado e já 
sabemos aquilo que realmente queremos.  

Gostaríamos de agradecer ao K’CIDADE pela ajuda que nos tem dado e por 
tudo aquilo que nos possibilitou, especialmente à Cristina, que nos acompanhou e 
apoiou em todo este processo. 
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