
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo 
O Programa Preparação para o Ensino Superior é um programa de estudos 
destinado a todos os alunos que ingressaram no ensino superior em 2020. 

Objetivo Geral 
Preparar os alunos para facilitar a sua integração nos cursos, estudo, 
alojamento, transportes, alimentação e atividades extracurriculares nas 
universidades, institutos e cidades onde irão estudar.  

Destinatários 
Alunos que ingressaram no ensino superior em 2020. 

Funcionamento 
O Curso de Preparação para o Ensino Superior tem uma carga horária total de 15 horas, por módulos 
letivos de 3 horas, distribuídas por 5 dias, das 17H00 às 20H00. 

O Curso funciona no TERINOV, Terra Chã, Ilha Terceira, de 27 a 31 de julho. 

O número mínimo de estudantes que suportam o funcionamento do curso é 12 e o número máximo de 
inscrições é 24. 

As inscrições decorrem até 24 de julho, mas encerrarão quando houver 24 inscritos. 

Programa 
Modulo 1 - Da vontade para a capacidade 
Coordenador: Félix Rodrigues  
Com base na carta de motivação e numa análise de capacidades e limitações os alunos desenvolvem um plano de ação para 
a integração no ensino superior com foco nos seguintes pontos: a) Gestão orçamental; b) Gestão do tempo; c) Interação com 
os outros; e d) Gestão de si. 

Modulo 2 - Da Ilha para o Mundo  
Coordenador:  Tomaz Ponce Dentinho 
Com base na informação sobre as cidades onde se encontram os cursos transmitir-se-á informação, conhecimento e 
sabedoria sobre: a) Alojamento e transportes; b) Locais de interesse, c) Atividades de desporto, grupos de jovens, 
voluntariado; e d) Pontes para o mundo com Erasmus. 

Modulo 3 - Do secundário para o universitário 
Coordenador: Félix Rodrigues 
Olhando para os programas de cada um dos cursos explicar as bases que podem reforçar para um primeiro ano bem-
sucedido: a) Presença nas aulas; b) Tempo de estudo; c) A importância da interação com alunos e professores; e d) A atitude 
face aos testes. 

Modulo 4 - De adolescente para adulto 
Coordenador: Alfredo Borba 
Criar espaço e tempo para crescer em idade, sabedoria e Graça: a) No desporto coletivo; b) Na cultura (leitura, música, arte…) 
como ator e espetador; c) Na amizade no dar e receber; e d) Na Graça de Deus. 

Modulo 5 - Da liberdade para a Liberdade 
Coordenador: Tomaz Ponce Dentinho 
Este é um espaço de sonho e de plano. De mudar o mundo para melhor: a) Na seriedade consigo e com os outros; b) Na 
intervenção cívica e política; c) Na coragem da crítica e da ação; e d) Na integração do curso com a vida. 

Curso de Preparação para o 
Ensino Superior 

 

 

100 € 

De 27 a 31 de 
julho de 2020, das 
17H00 às 20H00. 

5 aulas de 3 Horas 

15 horas 

Detalhes do curso 

Inscrição 

Enviar email, até 24 de julho, para acda@acda.pt com a seguinte informação: 
- Nome, Idade e género; 
- Cursos a que vai concorrer e cidades onde são ministrados; 
- Resumo de 300 palavras com a motivação para fazer um curso superior; 
- Documento de identificação pessoal ou equivalente. 
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