
                  (destacar e entregar esta declaração ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma) 

*Jardim, C., & Nascimento, I. (2018). Educação para o trabalho e desenvolvimento vocacional: contributos para  
uma metodologia de Job Shadowing. Revista Educação em Debate, 40 (77), 75-90. 

Na sombra de um/a profissional

Uma oportunidade de aproximação e familiarização com 

uma profissão 

Justificação da relevância da proposta 

“ O exercício de uma actividade profissional é uma das práticas de maior importância na vida de 

um indivíduo adulto, mas é na adolescência e no seio das escolas que o processo de escolha 

vocacional ganha forma e consolida-se.  

Neste contexto de escolhas, os desafios impostos, tanto à orientação vocacional, como 

à educação em geral, passam pela transformação e desenvolvimento das características do 

jovem, devendo a primeira ser encarada como “(…) uma intervenção transversal e paralela à 

educação do aluno (…)” (COIMBRA, 1995, p.26), no que se constitui uma responsabilidade 

partilhada pelos diferentes agentes da comunidade educativa (KONIGSTED; TAVEIRA, 2010; 

PARADA; CASTRO; COIMBRA, 1998).” 

Cândida Jardim e Inês Nascimento, 2018-p.77* 

 

Descrição: Um/a aluno/a de 12º ano de escolaridade segue um profissional por um dia, 

observando e aprendendo sobre tudo o que está envolvido no trabalho que ele/a realiza. 

 

Objetivos do Projeto: 

Promover o conhecimento do mundo do trabalho através da aproximação dos/as jovens com a 

realidade laboral. 

Proporcionar experiências diretas de aprendizagem e de tomada de consciência dos interesses 

dos alunos/as no âmbito profissional. 

Passos: 

1º Inscrição dos Encarregados de Educação do Agrupamento no Projeto “Na Sombra de um/a 

Profissional” 

 Reunião com o Serviço de Psicologia e Orientação (será agendada durante o mês de 

novembro) e Inscrição dos/as Encarregados/as de Educação numa base de dados do 

Projeto 

2º Inscrição dos/as alunos/as de 12º ano  

3º Constituição dos pares aluno/a-profissional, em função dos interesses dos alunos/as e da 

disponibilidade dos/as profissionais 

4º Durante o 2º período os alunos de 12º ano acompanharão um/a profissional (encarregado/a 

educação inscrito) durante 1 ou 2 dias 

Declaração de Interesse  

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Contacto telefónico: __________________________________________________________________ 

Contacto de email: ____________________________________________________________________ 

Profissão:  __________________________________________________________________________ 

Local de trabalho: ____________________________________________________________________ 

 

Disponibilidade para a presença na reunião: 

18h30                                             ou  12h30   

 

Eu,___________________________________________________, estou interessado/a em participar nesta 

iniciativa, pelo que gostaria de ser contactado/a para participar na reunião com o Serviço de Psicologia 

e Orientação. 


