
NOTAS DE SECÇÃO 

Rua Duques de Bragança, nº 5 A,1200-162 Lisboa 
Tel./Fax: 213 430 497  Email: premio.inf.d.henrique@netc.pt 

NIVEL OURO; TALENTOS 
 
Actividade seguida: Trabalho em madeira 
Data Inicio: Dez. 2004 Data Final: Dez 05 
 
 Relatório do Instrutor: (Luís, participante vindo de 
prata praticou regularmente no Atelier de madeira 
desenvolvido na Escola. Apresentou uma caixa, um 
banco feito por si após instrução básica, pelo  menos 
1 vez por semana. Durante os 12 meses houve um 
aperfeiçoamento gradual, tendo feito diversas peças 
simples de mobiliário, tais como prateleiras e peque-
nas caixas. 
 
  
Certifica-se que o Participante demonstrou aperfei-
çoamento individual e teve um comprometimento 
regular da act. durante o período acima referido 
Assinatura : Manuel Lopes a     Data:20/12/05 
 
  
  

Completar e Preencher a Caderneta de Partici-
pante   
 
 O Instrutor necessita verificar se o participante 
desenvolveu um esforço regular e persistente pelo 
menos durante o período de tempo mínimo exigido 
para o nível do Prémio e demonstrou aperfeiçoa-
mento no seu nível inicial e que os objectivos 
determinados foram alcançados. 
 
 Não existem coisas como (chumbar, falhar) no 
Programa do Prémio. – Se um participante não 
completou, não mostrou comprometimento e aper-
feiçoamento, nada deve ser registado na Caderne-
ta (a Caderneta deverá ficar em branco) e o partici-
pante deve ser encorajado a completar ou repetir 
os seus esforços. 
 
 Quando o desafio for alcançado com sucesso e a 
avaliação proposta for completada com sucesso, 
deve então assinar e preencher a Caderneta na 
Secção destinada para tal, com relatório / comen-
tário positivo 

Revisão final 
Isto deverá apresentar a oportunidade para o partici-
pante reflectir de uma forma critica a sua experiên-
cia, sobre os elementos de avaliação que atingiu e 
tirar uma lição de aprendizagem para o futuro.  
Deve ser apoiado nesse processo pelo seu Instrutor. 
Este último deve verificar se os tempos mínimos 
foram cumpridos ou ultrapassados e se o participan-
te demonstrou comprometimento e aperfeiçoamento. 
Depois deste processo de revisão, a Caderneta deve 
então ser preenchida e assinada. 
 

Requisitos de tempos 
O tempo mínimo no qual deve ser desenvolvida a 
actividade é de 1 hora por semana. num ambiente 
estruturado tal como num curso formal, ou ses-
sões semanais, estas sessões serão bastante 
maiores do que 1 hora e espera-se que o partici-
pante participe na sessão inteira. 
 
 No entanto uma regra de participação mínima é 
de que um participante deve despender pelo 
menos uma hora por semana. na actividade esco-
lhida 

 
 Tempo mínimo               Se Talentos for a actividade escolhida como a Secção mais longa 
 
 Bronze 3 meses                6 meses 
 
 Prata 6 meses                 12 meses (Não detentores de bronze) 
     
Ouro 12 meses                18 meses (Não detentores de prata) 

TALENTOS 
PESSOAIS 



Talentos Pessoais  
Este folheto apresenta um resumo do que é o Progra-
ma do Prémio Infante D. Henrique “International 
Award for the Young People”em particular a Secção 
de Talentos Pessoais. Refere e explica o papel do 
treinador nesta secção, que tem como objectivo aju-
dar a revelar e a aperfeiçoar os interesses e aptidões 
pessoais. 
O que é o programa do Prémio? 
O Prémio é um programa de desenvolvimento pessoal 
para os jovens dos 14 aos 25 anos de idade. 
Os jovens têm acesso a três níveis de medalhas; 
Bronze, Prata e Ouro, e em que cada uma vai 
aumentando o tempo de comprometimento para 
alcançar cada nível. 
Os participantes assumem consigo próprios objectivos 
em quatro secções diferentes: Serviço à Comunidade, 
Talentos, Desporto, Jornadas de Aventura. 

Existe um requisito adicional para ouro, o Projecto 
Residencial 

Durante todo o programa os participantes podem 
optar por desenvolver um interesse já existente ou 
tentar algo completamente novo. O Prémio não é uma 
competição mas é baseado no aperfeiçoamento e 
realização pessoal. Quando os participantes decidiram 
sobre os seus objectivos, esforçam-se por alcançá-los 
e demonstrando o seu aperfeiçoamento conseguem 
atingir ou obter o Prémio 
Durante todo o programa os participantes podem 
optar por desenvolver um interesse já existente ou 
tentar algo completamente novo. O Prémio não é uma 
competição mas é baseado no aperfeiçoamento e 
realização pessoal. Quando os participantes decidiram 
sobre os seus objectivos, esforçam-se por alcançá-los 
e demonstrando o seu aperfeiçoamento conseguem 
atingir ou obter o Prémio. 

Qual o papel do Instrutor? 
O papel de um Instrutor no Prémio é ser treinador, 
supervisor e mentor. 
Como Instrutor deve ter experiência e conhecimen-
tos consideráveis sobre a actividade escolhida. 
Deverá ser capaz de orientar o participante na 
actividade e ajudá-lo a preparar-se para aceitar 
objectivos individuais e reais, que apresentem um 
desafio. 
Como mentor de verá ser capaz de: 

Ouvir e ajudar os participantes, nas suas preocu-
pações e dúvidas. 

Ajudá-los a pensar ou ponderar sobre a forma de 
alcançarem o seu aperfeiçoamento na actividade  

Ter facilidade em falar e trabalhar com os jovens  

Encontrar-se regularmente com os participantes  
Como supervisor deve certificar-se que os jovens 
participem regularmente na actividade durante um 
período de tempo mínimo exigido e que mostram 
aperfeiçoamento enquanto se esforçam para atin-
gir os seus objectivos. final deverá assinar a 
caderneta do Participante dando entrada da avalia-
ção final 
 
  

Estas notas deverão ser utilizadas somente para orientação; por favor consulte o Manual do Pré-
mio para informação detalhada sobre o programa 

Talentos 
O objectivo desta secção é encorajar o desenvolvimento de interesses pessoais e talentos práti-
cos. Deverá estimular novos interesses ou aperfeiçoar aqueles existentes. Estes interesses não 
incluem natureza de esforço físico e poderão ser hobbies, passatempos, actividades vocacionais 
ou relacionadas com a aquisição de experiência profissional, actividades do foro social, individual 
ou cultural ou ainda vivência de interesses 

 Benefícios 
O benefício específico para o participante dependerá obvia-
mente do Talento escolhido. 
Alguns benefícios gerais incluem: descoberta de novos talen-
tos e seu desenvolvimento o aperfeiçoamento de talentos exis-
tentes 
• Aumentar a auto-confiança por terem determinado um 
objectivo e terem-no alcançado com sucesso 
• Terem sensibilidade para conhecer os seu próprio poten-
cial 
• Desenvolver a gestão do tempo e planeamento de talen-
tos 
• Faz sobressair a sua auto-motivação 

• Divertirem-se/ apreciarem 

• Interacção social, ao travarem conhecimento com outros 
jovens e interagindo com adultos sem malícia 
Aperfeiçoar /adquirir experiência profissional que os capacitará 
mais facilmente para a obtenção de um emprego, através da 
aprendizagem de talentos vocacionais 
 
Requisitos: 
O talento escolhido pode ser aquele que um jovem esteja a 
aprender na sua instituição educacional ou no seu local de 
trabalho. No entanto devem mostrar um esforço voluntário 
adicional aos seus tempos livres. O Prémio é sobretudo para 
encorajar os jovens a atingir os seus limites e ultrapassar 
desafios genuínos por si propostos, não é acerca de fazerem o 
menos possível .  
O participante pode escolher trabalhar para adquirir um certifi-
cado de uma organização onde desenvolvem a actividade e 
onde são orientados e avaliados. Isto não é obrigatório para 
atingir o Prémio, mas realça o sentido de realização do partici-
pante e poderá ajudar nas suas vidas futuras a conseguir um 
emprego. 
Os participantes devem manter um diário ou um registo onde 
anotam o tempo que gastaram na sua actividade e nas reu-
niões que tiveram com o seu Instrutor. 

O Processo 
Instrução Inicial 
O Monitor do Prémio deverá encontra-se 
com o participante e apoiado na escolha 
da sua actividade para esta secção. 
Necessitará de ajudar o participante a 
estabelecer os desafios individuais e 
objectivos. Esses objectivos devem ser 
traçados e alcançados nos tempos míni-
mos definidos pelo Prémio e deverão em 
conta as capacidades iniciais do partici-
pante 
 
Monitorizar o progresso/ aperfeiçoa-
mento 
O participante deverá realizar a activida-
de e alcançar seu objectivo. 
 O participante deverá ter em atenção as 
leis existentes respeitantes a restrições 
de idade, seguro e outras exigências que 
possam existir. 
 
Mudar o Objectivo 
O participante pode entender que o seu 
objectivo original é demasiado difícil ou 
fácil e portanto poderá a revê-lo e efec-
tuar as alterações necessárias e mais 
apropriadas O participante deverá discu-
tir com o seu Instrutor estas questões e 
chegar a um entendimento sobre um 
novo objectivo.  

Instrução Inicial—Planeamento inicial e objectivos definidos e traçados  com       seu monitor do Pré-
mio de forma a concordarem com os       desafios e alvos a atingirem e iniciar o processo. 
 
Monitorizar o progresso—Alvos e aperfeiçoamento deverão ser periodicamente revistos sempre que 
necessário 
 
Revisão Final— Rever todo o processo. A Caderneta de participante é preenchida e assinada 


