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Visão geral do módulo – nível intermédio 

Bem-vindo ao módulo intermédio do curso sobre Competências de 

Apresentação Pessoal! 

Neste módulo irá desenvolver as suas capacidades e competências para criar 

uma apresentação pessoal apelativa e interessante, que capte a atenção das 

outras pessoas. 

No final deste módulo será capaz de: 

aplicar estratégias de comunicação com vista à apresentação pessoal; 

refinar o estilo de comunicação para melhor promover as suas competências e 

talentos; 

identificar boas práticas para gravar um vídeo de apresentação; 

criar um vídeo de apresentação pessoal.  

Este módulo será realizado totalmente online, em qualquer hora ou lugar, 

consoante a sua disponibilidade e ao seu ritmo.  

Terá também oportunidade de ver uma série de vídeos e realizar atividades 

que lhe permitirão colocar em prática o que aprendeu.  

No total, estima-se que despenda de 3 horas para visualizar todos os vídeos, 

ler todas as informações e realizar as atividades propostas.  

Este módulo terá duas lições.  Na primeira, serão disponibilizados seis vídeos 

com algumas dicas para criar uma apresentação pessoal apelativa.  

Depois, na segunda lição, ao longo de quatro vídeos, serão apresentadas 

algumas boas práticas para que possa gravar o seu próprio vídeo de 

apresentação pessoal. 

Para cada vídeo, serão disponibilizadas as respetivas transcrições. 
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Após a segunda lição, serão propostas duas atividades. Na atividade 1, tendo 

em conta dois exemplos de apresentações, terá que decidir qual delas é a mais 

interessante e apelativa. Na atividade 2, propomos que grave o seu próprio 

vídeo de apresentação. Vai dizer-nos qual é o seu talento?  

Para cada uma das atividades, será disponibilizada uma lista de verificação 

para refletir e autoavaliar o seu trabalho. 

Assim, neste módulo irá ganhar: 

Conhecimento sobre dicas e boas práticas para se a apresentar a si e ao seu 

talento; 

Capacidade para criar uma apresentação pessoal em vídeo;  

E, não menos importante, confiança para criar uma apresentação pessoal 

apelativa e interessante. 


