
 

 

 

 
 In Loco   

Construção de um projeto de vida ! 
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Escola Secundária Manuel de Arriaga 
Serviço de Psicologia e Orientação 

A Manuel de Arriaga  

ajuda-te na construção 

do teu projeto vocacio-

nal. O  teu sucesso, é o 

nosso sucesso! 

INSCRIÇÃO 

(Entregar no SPO) 

12.º turma ____             Nome: 

__________________________ 

Email: ____________________ 

__________________________ 

Disponibilidade de horário : 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

Preferência Profissional: 
Geologia 
Engenharia Agrónoma 
Engenharia do Ambiente 
 
Observação:  
Vagas  condicionadas. 

 

Sítios importantes:  

Acesso Ensino Superior     

http://www.dges.mctes.pt 

 

Centro da Inf. Escolar e Profissional        

www.drec.min-edu.pt 

 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular       

www.dgidc.min-edu.pt 

 

-Direcção – Geral de Formação Vocacional    

www.dgfv.min-edu.pt 

 
ClubeIEP     

www.clubeiep.netpercursos.com 

 
Departamento Ensino Secundário        

www.min-edu.pt 

 

Guia das Profissões      

www.min-qemp.pt/dre 

 

Infoforum        

www.infoforum.pt 

 

Gabinete de Avaliação Educacional         

www.gave.pt 

 
Direcção Regional da Educação        

www.srec.azores.gov.pt/dre 
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PROFISSÕES “IN LOCO”,  é um projeto 

desenvolvido pelo Serviço de Psicolo-

gia e Orientação da Escola Secundária 

Manuel Arriaga em colaboração com 

outras estruturas educativas da escola  

e da  comunidade. 

Destina-se a jovens do 12º ano de es-

colaridade, do ensino secundário. 

Pretende-se possibilitar o contato dire-

to com os profissionais, as atividades e 

tarefas inerentes às funções desempe-

nhadas nos locais de trabalho. Preten-

de-se que nesta experiência o jovem 

tenha um papel ativo (não de mero ob-

servador) numa experiência significati-

va construída para cada aluno.  

 

Funcionamento: 

O projeto deverá ocorrer em período 

letivo, entre 6 de Janeiro e 4 de Abril 

de 2014. Mediante o horário escolar 

do aluno e a disponibilidade da entida-

de. Será estabelecido um plano até 14 

horas (2 dias).  

Os alunos: 

Os alunos inscrevem-se neste serviço in-

dicando o curso/área profissional com 

que gostavam de contatar. É realizada 

uma entrevista vocacional pela Psicóloga 

do Serviço de Psicologia. Após a qual se-

rá informado da disponibilidade/

possibilidade ou não de colocação, bem 

como das regras de participação no pro-

grama. 

 

 

A Escola Secundária Manuel de Arriaga: 

A escola promove o contato com as enti-

dades públicas/privadas ou vice-versa. 

Estabelecendo os respetivos protocolos.  

No âmbito deste projeto os alunos serão 

abrangidos pelo seguro escolar. A escola 

divulgará o projeto através dos recursos 

da escola, página da internet, facebook e 

canal MEO (583163). Os alunos e entida-

des estão sujeitos à captura de imagens 

e som para esse efeito, exceto se, por 

escrito não o autorizarem. A captura de 

imagens e o seu uso por parte das enti-

dades protocoladas é da sua inteira res-

ponsabilidade.   

As entidades protocoladas: 

A escola promove o contato com as enti-

dades públicas/privadas ou vice-versa. 

Esta parceria será oficializada por proto-

colo. Para serem elegíveis devem dispo-

nibilizar um técnico com qualificação su-

perior. A entidade deverá elaborar um 

plano de atividade e temas a serem de-

senvolvidos no âmbito do projeto, para 

cada aluno que receba. As entidades que 

assim o entenderem poderão disponibili-

zar transporte, sendo que o seguro para 

esse efeito será da sua inteira responsabilida-

de. 

2015-2016 

Bolsa de Instituições : 

Azorina (Parque Natural do Faial) 

Áreas Profissionais disponibilizadas : 

Área de Ciências 
Curso/Profissões: 
Geologia 
Engenharia Agrónoma 
Engenharia do Ambiente 
 
Observação: Vagas limitadas . 


