
Ação de (In)formação para Pais e 
Encarregados de Educação

Airães,  30 de maio de 2019

Secundário…

QUE FAZER?

Formadora:  Martina Ribeiro (Psicóloga SPO)



Objetivo geral

• Promover o conhecimento dos Pais e 
Encarregados de Educação sobre atividades de 
exploração vocacional, bem como sobre a oferta 
educativa, para que possam ajudar de forma 
mais consciente e segura os seus Educandos na 
tomada de decisão.
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Conteúdo programático

• A Orientação Vocacional e Profissional (OVP)

• A família e o desenvolvimento vocacional

• O papel do Pais/EE  na OVP

• Oferta educativa da Escola Básica e Secundária de 
Airães
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Secundário…QUE  FAZER?

“Há uma hora de partida mesmo quando não há lugar certo 
para ir." 

Tennessee Williams
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A Orientação Vocacional e Profissional

• A Orientação Vocacional é um processo de 
desenvolvimento pessoal, educacional e social, mas 
também, fruto e criadora de um processo de 
crescimento, progresso e integração (Reis, 2008). 

• O processo de Orientação Vocacional e Profissional 
(OVP) não se resume a decidir o que se quer estudar 
ou fazer profissionalmente mas é um exercício de 
autoconhecimento e nele participam diversos fatores 
(valores pessoais, influências parentais/pares, 
interesses...).
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A Orientação Vocacional e Profissional 

• As escolhas vocacionais não se fazem no vazio mas 
surgem da relação que se estabelece com o mundo 
em termos de satisfação pessoal, gostos, 
preferências e valorizações … 

• A família desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento vocacional dos jovens, uma vez 
que, implícita ou explicitamente, a sua influência se 
faz sempre sentir. 
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O papel dos Pais/EE na OVP

• É possível descrever o envolvimento dos Pais/EE  no 
desenvolvimento vocacional dos Filhos/Educandos de 
acordo com 3 grandes categorias:

- Pais/EE que optam por não se envolver nas questões 
vocacionais dos Filhos/Educandos;

- Pais/EE que estabelecem determinadas metas e 
procuram que estas sejam atingidas pelos 
Filhos/Educandos;

- Pais/EE que consideram que as questões relacionadas 
com as escolhas escolares e profissionais são 
importantes e não devem ser deixadas ao acaso. 7



O papel dos Pais/EE na OVP

• A família, em especial os Pais/EE, deve tentar 
incentivar a exploração de alternativas escolares e 
profissionais mas, simultaneamente, saber lidar 
com as situações negativas inevitáveis que este 
processo acarreta. 

• Orientar e guiar, esse é o papel dos Pais/EE que 
pode ser iniciado a qualquer momento, sem 
aflições, sem pressões, sem ansiedade. 
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O papel dos Pais/EE na OVP

• Orientar não significa escolher pelo seu 
Filho/Educando ou escolher para ele. 

• É estar presente, é motivar, é realçar os 
aspetos positivos do seu 
Filho/Educando, é apoiar as suas 
opções, para que este tenha mais 
condições de tomar uma decisão 
ponderada, coerente e refletida. 
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O papel dos Pais/EE na OVP

• Os pais/EE devem assumir um papel ativo no processo 
de OVP devendo para isso:

1. Realçar os aspetos positivos dos Filhos/Educandos; 

2. Apoiar as suas opções para que a decisão a ser 
tomada seja mais ponderada, coerente e refletida; 

3. Fornecer informação sobre as profissões e o mundo 
do trabalho; 

4. Incentivar os Filhos/Educandos a tomar contacto 
com atividades profissionais e a pesquisar informações 
sobre percursos escolares, cursos técnicos e superiores; 
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O papel dos Pais/EE na OVP

5. Estimular uma atitude crítica sobre a construção 
do projeto vocacional dos seus Filhos/Educandos; 

6. Esclarecer os Filhos/Educandos que aceitam e 
esperam deles uma decisão individual quanto à 
escolha de um curso/profissão; 

7. Encorajar os Filhos/Educandos a realizarem uma 
exploração planeada relativamente ao 
curso/profissão com o objetivo de se conhecerem a 
si próprios e construírem um projeto vocacional.
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Oferta educativa da Escola Básica e 
Secundária de Airães



Oferta educativa e formativa

Escola Básica e Secundária de Airães

CURSOS 
CIENTÍFICO-

HUMANÍSTICOS
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A quem se destinam os cursos?

CURSOS CIENTÍFICO-
HUMANÍSTICOS

Têm como projeto 
vocacional  prosseguir 
os  estudos no ENSINO 

SUPERIOR.

Ciências  e 
Tecnologias

Línguas e 
Humanidades

Ciências 
Socioeconómicas

Artes visuais

Saúde, engenharias, 
ciências…

Direito, serviço 
social, turismo…

Economia, gestão, 
contabilidade…

Arquitetura, 
artes plásticas, 

design…

Têm a duração de 3 anos 
letivos, correspondentes 
aos 10.º, 11.º e 12.º anos 
de escolaridade, após os 

quais os alunos obtêm um 
diploma que certifica a 

conclusão do Ensino 
Secundário. 

ENSINO SUPERIOR
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A quem se destinam os cursos?

• Os cursos científico-humanísticos são uma oferta 
educativa vocacionada para o prosseguimento de 
estudos de nível superior, de carácter universitário 
ou politécnico.

• Os cursos têm a duração de 3 anos letivos, 
correspondentes ao 10.º, 11.º e 12.º anos de 
escolaridade.

• Conferem um diploma de conclusão do ensino 
secundário.
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O plano de estudo

• A matriz curricular destes cursos integra:

- A componente de formação geral inclui as disciplinas de 
Português, Língua Estrangeira I, II ou III, Filosofia e 
Educação Física;

- A componente de formação específica inclui, para além 
de uma disciplina trienal obrigatória, 2 disciplinas 
bienais e 2 disciplinas anuais, cuja escolha e combinação 
é da responsabilidade do aluno, em função do percurso 

formativo pretendido.
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Para refletir…

• Existe uma enorme pressão social para que os
adolescentes procurem atingir um nível superior de
formação.

• Os Pais/EE têm um papel importante na construção
dos projetos de vida dos seus Filhos/Educandos.

• É fundamental criar um espaço de diálogo e apoiar
ações concretas, transmitindo a importância de
explorar o mundo que os rodeia e os seus interesses
e capacidades - explorar é preciso!
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Escola Básica e Secundária de Airães

SPO do Agrupamento de Escolas de Airães
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Obrigado pela vossa 
colaboração e empenho!


