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Capítulo 2  
Candidatar-se num mundo de trabalho 
digital 

Anexo 11 - Foto do CV - Esboço do Workshop 

(2 horas de trabalho de casa, entre 2 e 4 horas em aula)  

 

Na aula 

1. O formador/professor introduz o tópico à turma e entrega uma cópia da ficha de trabalho “Lista 
de verificação de 14 itens para tirar uma foto de CV de alta qualidade” a cada estudante. 

2. O professor apresenta um determinado número de anúncios de emprego em aberto ou pede aos 

estudantes que identifiquem alguns. Os estudantes trabalham em grupos. 

3. Com base no perfil profissional definido no anúncio de emprego selecionado, cada grupo define 
as caraterísticas da foto de CV que irá tirar. Para tal, o professor sugere a leitura da ficha de 
trabalho e a navegação na web, para encontrar informações e exemplos de fotografias de CV para 
encontrar inspiração e fazer melhores escolhas.   

4. Finalmente, o professor pede aos estudantes que planeiem a fotografia mais adequada para o 
posto de trabalho identificado. Assim, eles trabalham nas suas expressões faciais, pensam na 
iluminação, fundo, postura, vestuário, etc.   

 

Em casa / na aula seguinte 

5. Quando tudo estiver pronto, tiram uma fotografia profissional para cada membro da equipa, 
editam-na e colocam-na num esboço de CV. 

 

Na aula 

6. Cada grupo/estudante apresenta a sua foto de CV, e como a colocam no CV, ao resto do 
grupo/turma, que a discute de forma construtiva. Para facilitar esta fase, o professor pode recorrer 

ao Procedimento de Avaliação da Unidade Curricular 4.4.   

 

Nota de licença: Caso não haja indicação contrária, este documento destina-se ao uso livre ao abrigo da Creative Commons Attribution-
ShareAlike: distribuição de obras derivadas apenas sob uma licença idêntica (“não mais restritiva”) à licença que rege a obra original(CC BY-SA 
4.0). Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Os logotipos estão excluídos do licenciamento 
gratuito. 
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