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O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 

1. Enquadramento 

 O Sistema educativo português implica que no final do 9º e 12º ano de escolaridade, os alunos 

tenham que tomar decisões vocacionais importantes. No primeiro caso, trata-se de decidir pela 

continuação do prosseguimento de estudos através da escolha de uma área específica ou de um curso 

profissional; no outro, a decisão passa pela continuação da formação após o  termo do ensino secundário 

ou pelo início da vida profissional. Ambas as situações implicam decisões importantes devendo, por isso, 

ser devidamente amadurecidas. Foi essencialmente a pensar nos alunos destes anos terminais, que o 

Serviço de Psicologia e Orientação deste Agrupamento de Escolas decidiu proporcionar aos interessados, 

um processo de orientação escolar e profissional.  

 O objetivo desta intervenção passa por apoiar os jovens na conceção das suas carreira (e vidas..), 

promovendo o autoconhecimento (interesses, capacidades, valores, aspirações), o conhecimento do 

sistema de oportunidades e desenvolvendo a capacidade de tomar, implementar e investir nas decisões. 

Privilegiar-se-á a utilização de técnicas psicométricas complementando o processo com recurso à 

entrevista, ao diálogo, ao debate e à partilha de experiência.  

 A perspetiva adotada é desenvolvimental, por concebermos que a dimensão vocacional espelha e 

reflete-se em todas as outras dimensões do desenvolvimento.   

 

 

2. O Processo de Orientação Escolar e Profissional 

A pensar nos alunos destes anos terminais e no sentido de favorecer uma escolha compatibilizada 

às suas características individuais com as das profissões, analisando as vantagens e desvantagens de cada 

uma das possibilidades para o investimento num determinado rumo de ação sem prejuízo de 

reconsiderações posteriores, propõem-se um processo de orientação escolar e profissional. Assim, através 

de um conjunto de procedimentos mais ou menos sofisticados (aplicação e interpretação de testes 

psicológicos, entrevistas, etc.), tentar-se-á indicar a via mais aconselhável a cada aluno.   

A organização e planificação das atividades, bem como a elaboração e preparação dos materiais 

são da responsabilidade das Psicólogas do SPO. A maior parte envolve a aplicação de testes psicológicos 

(COPS - California Occupacional Preference System e BPRD – Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial), 

materiais vocacionais e, ainda, a apresentação da oferta educativa e formativa do Sistema Educativo 

Português.  
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3. Aplicação e interpretação do COPS (California Occupacional Preference System) 

 O COPS foi elaborado com o objetivo de ajudar o aluno no planeamento da sua carreira. O primeiro 

passo nesse planeamento é definir os tipos de trabalho que o aluno poderá estar interessado em fazer. 

Assim, este inventário ajudará o aluno a comparar os interesses que possui por cada atividade que são 

realizadas em diversos tipos de profissões.   

 Relativamente à cotação e interpretação dos resultados, em cada folha de resposta deve-se 

considerar, à vez, cada escala de interesse, representado nessa mesma folha por uma coluna "grossa" 

encimada por uma letra maiúscula. Em cada uma destas colunas, existem outras quatro mais estreitas, 

cada uma das quais tem no cimo a letra indicativa da "quantidade" do interesse por cada atividade. Soma-

se, em cada uma dessas colunas, separadamente, o número de "cruzinhas" que o aluno desenhou, 

contando 3 pontos para cada M; 2 pontos por cada m e 1 ponto por cada N. O D não é contado para os 

resultados. Na direção respetiva e na linha do total (T), coloca-se o resultado dessas somas. Completada 

esta tarefa, obtém-se os resultados para cada uma das escalas de interesse podendo-se traçar o perfil na 

"Folha de perfil". O perfil permite comparar os resultados dos alunos em cada uma das catorze escalas 

profissionais sendo que os "picos" mais elevados, correspondem aos grupos profissionais nos quais os 

interesses são mais fortes. Geralmente, haverá sempre uma ou duas áreas ou domínios profissionais nos 

quais as notas são mais elevadas. Estas são as áreas que se deverá ter em conta para melhor se explorar.  

 

4. Aplicação e interpretação da Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial (BPRD) 

 A Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial (BPRD) destina-se à avaliação das capacidades 

cognitivas dos alunos do ensino secundário. Esta bateria é constituída por 5 provas diferentes que 

pretendem avaliar os seguintes raciocínios: o Raciocínio Numérico (NR); o Raciocínio Verbal (NV); o 

Raciocínio Espacial (SR); o Raciocínio Abstrato (AR) e o Raciocínio Mecânico (MR). 

 A prova de Raciocínio Numérico (NR) é composta por 30 itens sob a forma de sequências lineares 

ou alternadas de números que se seguem em cada série. Este trabalho requer, por um lado, a descoberta 

da "Lei de sucessão" dos números e, por outro, a aplicação desse princípio, com a realização de pequenos 

cálculos, tendo em vista indicar os dois números seguintes.  

  Exemplo: 

   1 2 4 8 16 - - (32) (64) 

 O conteúdo desta prova permite avaliar a aptidão para lidar com números, efetuar pequenos 

cálculos e, sobretudo, inferir e aplicar relações entre números. Esta prova exige um bom raciocínio 

analítico, uma boa capacidade de concentração e perseverança no desempenho cognitivo sendo que deve  

ser realizada no tempo máximo de  17 minutos. 
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 A prova de Raciocínio Verbal (VR) é constituída por 40 itens de analogias verbais a completar. Os 

itens implicam relações semânticas entre as palavras sendo que o aluno tem de descobrir a relação entre 

os dois termos do 1º par da analogia para, em seguida, a aplicar ao complemento do 2º par. Esta prova 

deve ser realizada no período de 7 minutos e concilia o conhecimento vocabular do aluno e a sua 

capacidade de estabelecer relações entre elementos. O bom desempenho nesta prova beneficia atividades 

em que  a compreensão e a expressão verbal sejam importantes.  

  Exemplo: 

   Quarto está para casa como capítulo está para ____________. 

   a). Dicionário b). Leitura c). Livro  d). Jornal e). Revista 

 

 A prova de Raciocínio Espacial (SR) contém 30 itens de séries de cubos em movimento. Este 

movimento, essencial à resolução das situações, é percetível através das posições relativas que seis faces, 

diferentes entre si pelos seus temas decorativos, vão apresentando ao longo de cada sequência. Após o 

conhecimento do sentido desse movimento - que pode ser linear ou alternado - o aluno deve escolher o 

cubo que viria a completar a sequência, escolhendo para tal, uma das cinco alternativas de respostas 

propostas. Esta prova tem um tempo limite de 16 minutos sendo que são avaliadas duas componentes: a 

capacidade de reconhecimento de elementos figurativos e a capacidade de acompanhamento dos 

movimentos das figuras no espaço bi ou tridimensional. É uma prova muito difícil para alguns alunos sendo 

que o bom desempenho nesta prova beneficia as áreas técnica, mecânica, artística e outras que façam 

apelo à perceção.  

  

A prova de Raciocínio Abstrato (AR) é composta por 35 itens de analogias figurativas ou de 

conteúdo abstrato em termos de significação a completar. Pretende-se, com esta prova, que o aluno 

aprenda a relação entre os 2 primeiros elementos e escolha, entre diferentes alternativas, uma 4º figura 

que venha a repetir essa relação inferida com o 3º elemento indicado.  É uma boa prova para avaliar as 

capacidades de raciocínio, nomeadamente, a nível da inferência e aplicação de relações entre diferentes 

elementos sendo que deve ser realizada no tempo máximo de 9 minutos. 

 

 A prova de Raciocínio Mecânico (MR) é constituída por 40 itens de situações de índole prática, 

percetiva e físico-mecânica. Cada item traz um pequeno texto e uma imagem ilustrativa do problema 

proposto, cabendo ao aluno, escolher, entre as alternativas, a que acha mais correta. Um bom 

desempenho nesta prova implica bons conhecimentos de física e mecânica sendo que este desempenho 

não depende só da escolarização. Esta prova exige boa capacidade de atenção e perceção simultânea do 
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texto e figura. Bons desempenhos nesta prova são favoráveis às áreas técnica e industrial. Esta prova deve 

ser realizada no período de 15 minutos.  

 

  Exemplo:  

 

 Em que parte do mastro (A, B ou C), a bandeira tenderá a ser mais 

facilmente agitada pelo vento? 

 

 

 

 

 Relativamente à correção desta bateria de provas, o resultado dos alunos equivale ao número total 

de respostas corretas. Na prova NR, considera-se uma resposta correta quando os valores e a ordem de 

apresentação dos dois números estão corretamente apresentados. As respostas omissas e os erros, não são 

considerados na fixação dos resultados.  

 A utilização da BPRD poderá revestir-se de grande importância e interesse para a organização dos 

processos de aprendizagem, bem como para a orientação vocacional dos alunos. O sucesso académico 

destes, com o avançar na escolaridade, fará um apelo cada vez maior às operações cognitivas de raciocínio 

e de resolução de problemas. Por outro lado, a progressiva especialização académica e profissional, 

conduzirá à valorização da especificidade do conteúdo dos problemas próprios às alternativas de escolha 

vocacional. De facto, estes testes de raciocínio diferencial parecem conciliar o "Fator G" ou "Inteligência 

geral" e as aptidões específicas que pretendem avaliar a operação cognitiva, nas suas componentes 

indutiva e dedutiva em diferentes contextos e conteúdos de realização considerados fundamentais.   

  

 

5. Conciliação dos resultados do COPS com os da BPRD 

 A aplicação e interpretação do COPS e da BPRD permite efetuar um "prognóstico" relativamente ao 

caminho a seguir pelo aluno. Se por um lado, temos a aplicação de um inventário que nos permite 

"classificar" as preferências vocacionais do aluno, por outro, temos uma bateria de testes que nos permite 

avaliar as suas potencialidades cognitivas. Assim, ao conciliar estes dois testes, estaremos a avaliar dois 

pontos fundamentais para escolha de uma área profissional: as preferências vocacionais e as competências 

cognitivas.  


