
 
Serviço de Psicologia e Orientação                                                             

Toda a escolha envolve conflito, perdas e riscos! 

 

                                                     

 

 

INFORMAÇÃO  

Orientação Vocacional – 2012/2013 
 

A Orientação Vocacional irá decorrer nas aulas de Cidadania ao longo 
do 1º período (6 a 10 sessões). Estas sessões serão implementadas pela 
Psicóloga do SPO  Ana Félix.  

 
A Orientação Vocacional tem por objectivo o desenvolvimento 

vocacional dos alunos logo o que se pretende é uma tomada de decisão 
planeada por parte destes.  

 

Cada aluno terá que realizar um trabalho individual, cujo prazo de 
entrega é 7 de Dezembro. O trabalho tem que ser organizado da seguinte 

forma: 
 

1ª Parte  
-Indicar - o Curso (os) do Ensino Secundário Científico Humanístico 

ou Profissional escolhido pelo aluno, as suas disciplinas (dos 3 anos) e 

exames obrigatórios ; 
- Referir - as  aptidões/competências , valores e interesses do aluno e 

relacionar  com o Curso pretendido; 
- Indicar – o possível percurso superior (cursos de nível IV ou do 

ensino superior) o seu plano curricular bem como o perfil da profissão 

escolhida. 
 

2ª Parte  
- Realizar Entrevista a um aluno do Ensino Secundário (Científico 

Humanístico ou Profissional) ou a um profissional da área pretendida (Guião 

em anexo). 
 

 
Outras Informações aos alunos:  

OTLJ- 2013 
Abril 

Em Abril/Maio decorrem as inscrições para o 
OTLJ, consultar informações 
www.drjuventude.eu/otl2013 

SEMANA DAS 
PROFISSÕES 

 1º Período 

Ensino Profissional Divulgação e visitas no  3º período . 

Esclarecimentos 
individuais 
Quintas à Tarde 

Psicóloga Ana Félix está disponível no SPO. 
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Sítios da Net a Consultar: 
 

- Acesso Ensino Superior    http://www.dges.mctes.pt 
 

- Centro da Informação 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 

 
- Clube IEP     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 

 
- Instituto de Emprego e Formação Profissional        www.iefp.pt 

 
- Direcção Regional da Educação        www.srec.azores.gov.pt/dre 
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Profissão do entrevistado:___________________________________________ 

 

1.Qual é o seu local de trabalho? 

2.Quais são as actividades mais características do seu trabalho? 

3.Se não faz as mesmas coisas todos os dias, em que variam as suas actividades? 

4. Que tipo de esforço exige o seu trabalho? 

5. Qual é o seu horário de trabalho? Trabalha para além desse horário? 

6. Que autonomia tem no seu trabalho? 

7. Em que aspectos a sua profissão envolve trabalhar com aparelhos ou máquinas? 

8. Em que aspectos a sua profissão envolve lidar com pessoas? 

9. Que formação escolar e profissional tem para poder exercer esta profissão? 

10. Que prática profissional anterior foi importante para a sua profissão actual? 

11. Quais são as coisas de que mais gosta na sua profissão? 

12. Quais são as coisas de que menos gosta na sua profissão? 

13. Que influência tem a sua profissão sobre os outros aspectos da sua vida? 

14. Em média, quanto pode ganhar por mês uma pessoa na sua profissão? 

15. Neste momento são necessárias mais pessoas para trabalhar na sua profissão? 

E no futuro? 

16. Quais são as aptidões, os interesses e as características de personalidade mais 

importantes para conseguir êxito numa profissão como a sua? 

17. Se eu estiver muito interessado(a) na sua profissão, o que preciso de fazer 

para saber mais sobre ela ou para obter alguma experiência? 

18. Que conselho gostaria de dar aos estudantes que pensam seguir uma profissão 

como a sua? 

 

 

 

 

 

 

 

GUIÃO  DE ENTREVISTA AO PROFISSIONAL 
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Curso do entrevistado:___________________________________________ 

 

 

1.Porque é que escolheu este curso? 

2.Quais as disciplinas que considera mais importantes e porquê?  

3.E as menos interessantes? 

4. Considera que este curso é fácil ou difícil e porquê? 

5. Quais são as saídas profissionais deste curso? 

6. Está satisfeito com a escolha do curso? 

7. O que pensa fazer quando terminar este curso? 

 

 

 

 

 

 

GUIÃO  DE ENTREVISTA AO  
ESTUDANTE DO ENSINO SECUNDÁRIO 


