Anexo à actividade: conhecimentos, competências e capacidades
Um jovem de 16 anos deve…
1. Conhecer as consequências de abuso 20. Poder explicar o que é a teoria da
relatividade
de álcool
2. Conhecer os níveis de rendimentos e 21.
de despesas públicas do estado
22.
3. Conhecer a função da camada de
ozono
23.

Ter sentido da ordem
Poder falar de alguém em termos
muito elogiosos

Ser responsável pela sua própria
aprendizagem
4. Conhecer as indicações numa etiqueta
relativas à composição de uma 24. Querer ajudar irmãos e irmãs mais
mercadoria
novos
5. Conhecer de cor cinco cânticos da 25. Ter sentido de estética
Bíblia
26. Conhecer
os
fundamentos
do
6. Saber tratar das plantas
cristianismo e da moral
7. Conhecer técnicas de salvamento e 27. Conhecer as bases da religião
de respiração boca a boca
islâmica e judaica
8. Saber como funciona uma central 28. Ser capaz de defender a sua própria
eléctrica
opinião, mesmo se os outros pensam
de modo diferente
9. Conhecer os princípios de base
aplicáveis à presidência e gestão de 29. Saber quem é Picasso e Matisse
reuniões
30. Ter noções da destruição de Pompeia
10. Ser capaz de defender os seus
próprios direitos
e os de outras 31. Poder fazer um pedido de trabalho e
organizar o seu curriculum vitae
pessoas
11. Saber aceitar uma decisão maioritária
12. Ser capaz de aproveitar a natureza

32. Ter assistido a uma exposição de arte
impressionista.

33. Poder fazer um quadro de cálculo
13. Saber comportar-se numa situação de
Excel
conflito e resolvê-la com base num
34. Ter
conhecimentos
sobre
a
acordo mútuo
afectividade das pessoas
14. Estar pronto a ajudar as pessoas de
35. Poder navegar na internet de modo
idade
responsável
15. Mostrar-se responsável por uma tarefa
36. Conhecer a existência do SIDA
e terminá-la
16. Conhecer as capitais de países 37. Poder falar de Nelson Mandela
africanos
38. Ser capaz de nadar 200m
17. Ser capaz de tocar bem piano
18. Conhecer a Amnistia Internacional.

39. Saber jogar xadrez

40. Saber ir sozinho para outra cidade na
Europa
19. Ser capaz de ler um jornal em língua
estrangeira.

