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ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL 

INTRODUÇÃO 
Ao terminar o Ensino Médio, muitos jovens ainda não sabem ou estão indecisos em relação à escolha 

profissional. Dada à relevância da importância da Orientação Vocacional e Profissional, este projeto busca 

possibilitar a esses alunos a exposição de ideias e o conhecimento das profissões desejadas, possibilitando que os 

mesmos façam uma escolha consciente.  

 

A importância da Orientação Vocacional  
Segundo Gonçalves (2008), desde que somos 

pequenos, em nossas brincadeiras de criança, já 

almejamos o que queremos ser quando “crescer”. 

Brincamos de ser médico, professor, dentista, 

apresentador, cantor, enfim, são muitas as opções. 

Porém ao decorrer da vida, percebemos que as 

coisas não são tão simples e fáceis assim.  

 
Figura 1: Orientação Vocacional e Profissional 

Fonte: Blog Sofia Soares Pereira. Disponível em: 

www.sofiasoarespereira.com/blog/artigos/orientaca

o-escolar-e-profissional-quando-e-porque-e-que-os-

alunos-deverao-fazer-psicotecnicos/. 

Durante o período escolar, muitos alunos já sabem 

o que querem exercer, outros têm dúvidas e ainda 

há aqueles que não sabem o que pretendem fazer. 

Ao chegar ao último ano do Ensino Médio, os 

alunos se deparam com as dúvidas em relação ao 

que fazer após a conclusão dessa modalidade de 

ensino. Assim, este projeto tem como objetivo 

discutir sobre os aspectos que norteiam a escolha 

profissional, refletir sobre a importância de analisar 

as profissões, incentivar os alunos a pesquisarem 

sobre as profissões que desejam seguir, mostrar as 

possibilidades e os meios para ingressar nas 

faculdades e universidades e apresentar aos alunos 

os programas do governo que auxiliam no ingresso 

as faculdades. Para trabalhar esses aspectos, foi 

utilizado como metodologia: dinâmicas, textos, 

construção de mapas conceituais, apresentações de 

teatros, debates, slides, apresentações de vídeos e a 

aplicação do Teste Vocacional. Durante o Projeto 

de Orientação Vocacional e Profissional, trabalhou-

se questões de autoconhecimento, gosto e 

habilidades individuais, enfim, as identificações 

possíveis de cada um a determinadas áreas. Após 

identificar-se com a profissão, faz-se necessário 

pesquisar, observar as habilidades e a afinidade 

pessoal, tendo como objetivo evitar frustrações 

posteriores na carreira. Portanto, é importante que a 

escola ofereça um espaço para trabalhar sobre esse 

tema, justo porque, muitos jovens desconhecem as 

possibilidades de acesso às faculdades. 

 

CONCLUSÃO 
A partir do Projeto Orientação Vocacional e 

Profissional os alunos se sentirão mais seguros para 

realizar a escolha e ao se deparar com os 

vestibulares, já estarão conscientes por qual curso 

optar. Assim, é importante que a escola possibilite 

um momento para discussão e reflexão sobre a 

importância da orientação vocacional para o aluno. 

Orientá-los em relação às escolhas e sobre as 

possibilidades para o ingresso ao curso superior, 

possibilitará o esclarecimento das dúvidas, 

oferecendo-lhes mais informações. Desta maneira, 

o Projeto proposto foi de grande importância para a 

turma escolhida, uma vez que abriu espaços para a 

exposição de ideias, deixando-os livres para expor 

suas dúvidas e suas preocupações em relação ao 

futuro profissional.  
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