tome uma decisão ponderada, coerente
e refletida.
O mais importante é o processo em si. A
forma como o jovem se implica e participa, com o objetivo de se descobrir a si
mesmo e construir um projeto para si.
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www.dgfv.min-edu.pt
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Semana das Profissões

ClubeIEP
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( determinar)
Apresentação de projetos
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www.min-edu.pt

(determinar)

Guia das Profissões

Ensino Profissional

www.min-qemp.pt/dre

(3º período)

Infoforum

SPO - -Esclarecimentos individuais

www.infoforum.pt

(ao longo do ano)
Ateliers Científico Humanísticos
(2º período)

Secundário

Gabinete de Avaliação Educacional
www.gave.pt
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www.srec.azores.gov.pt/dre

Escola Secundária Manuel de Arriaga
Serviço de Psicologia e Orientação

Desenvolvimento
Pessoal e Vocacional.

2019-2020

O teu projeto é o nosso
sucesso. Na Manuel de
Arriaga o teu trabalho é
um motivo de orgulho!
Dá o teu melhor.

.

que criar condições, para que o jovem

Sítios importantes:

Motivar os alunos para a escola e para o conhecimento, de modo a que se tornem cidadãos responsáveis e participativos.

Orientação Vocacional não é mais do

Escola e Orientação Vocacional :

Ateliers Científico Humanísticos

As sessões de O.V. serão implementa-

Cada Atelier corresponde a uma discipli-

das pela Psicóloga do SPO. Vão decor-

na do ensino secundário representativa

rer nas aulas de Cidadania ao longo

dos Cursos Cientifico Humanísticos. O

do 2º período.

docente da disciplina explicará o progra-

ma, o currículo, mostrará os manuais e

Temas a explorar:

exemplos de testes e exames. Poderão

Motivação pessoal (sonhar e crescer);
Valores, interesses e aptidões profissionais

(auto

conhecimen-

to);Empreendedorismo (agir); Compe-

ser realizados exercícios práticos. Decorrem mediante inscrições voluntárias no
final do 2º período, cada aluno pode as-

sistir a 3 no máximo.

tências no mercado de trabalho; As
profissões, tendências de emprego no

Esta atividade iniciou-se no ano letivo

futuro; Sistema de Ensino Português, o

2017-2018 e revelou-se determinante

Ensino secundário e o Ensino Superior.

na escolha de um curso do ensino se-

Projeto Vocacional

cundário.

É um trabalho individual do aluno que

Pais Na Escola

permite uma reflexão pessoal dos temas debatidos. O trabalho deve conter os temas explorados nas aulas.

Os pais ou outros familiares dos alunos
são convidados a virem à aula de Cidadania, partilhar o seu percurso escolar e
profissional. Podem ainda fazer uma

apresentação sobre a sua profissão. Trata-se de uma partilha simples de 15 minutos em que no final os alunos podem
realizar algumas perguntas.
Esta atividade já se realiza à cerca de 5
anos e tem-se revelado muito importante para a relação entre os pais e a escola.
Contamos Consigo,
Inscreva-se!

