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FASUL  

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E 

MOTIVAÇÃO  

INTRODUÇÃO 

A motivação do aluno é um aspecto relevante no trabalho do professor em sala de aula, podendo-se trabalhar 

de forma paralela com a Orientação Vocacional, assim  busca-se orientar  os alunos na escolha  profissional  

para que esse processo ocorra de forma prazerosa. Neste sentido elaborou-se um Projeto de Intervenção 

Pedagógica para ser aplicado no Ensino Médio, especificamente na turma do 3º ano do Colégio Estadual 

Antonio José Reis objetivando que os alunos reflitem sobre a sua incerção no Ensino Superior. A aplicação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica é requisito para a realização do Estágio Supervisionado III – Ensino Médio 

e Coordenação Pedagógica do curso de licenciatura em Pedagogia.  

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

A Orientação Vocacional tem a intenção de 

desenvolver no estudante a inquietação e a dúvida, 

para que este procure saber mais sobre as 

possibilidades do mercado de trabalho, assim como 

tenha vontade e motivação para continuar os 

estudos. A motivação é parte importante deste 

processo de escolha profissional, segundo Heller 

(2000), “[...] sabe-se que cada um de nós tem 

motivações próprias, geradas por fatores distintos”. 

Portanto, a orientação vocacional pretende motivar 

o aluno a inserir-se no Ensino Profissional ou 

Ensino Superior. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura1: Alunos realizando a dinâmica: 

Vamos montar um Boneco?  

Fonte: Arquivo das autoras. 

PROJETO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 
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Logo, a proposta da Orientação Vocacional tem como 

utilidade para o aluno como um instrumento de 

autoconhecimento e motivação, sendo o mesmo a 

base da Orientação Vocacional, na qual o aluno 

procura se conhecer melhor, podendo pensar e refletir 

nas suas habilidades, no que mais gosta de fazer, 

suas aptidões, ou seja, vários aspectos estão 

envolvidos neste processo. Ao término deste projeto 

observou-se que os alunos do terceiro ano ainda 

possuíam dúvidas sobre o seu futuro profissional, 

porém com a aplicação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica estes compreenderam a necessidade de 

se pensar e planejar o futuro profissional. 

A proposta de Orientação Vocacional dentro de uma 

instituição de ensino tem como ponto de partida, 

facilitar a realização da escolha profissional e que 

esta ocorra de forma mais satisfatória possível, 

sendo um reforço para os alunos que ainda estão 

em dúvida em relação da escolha da profissão. Este 

projeto foi aplicado com aulas expositivas e dinâmicas 

que pretendiam a participação do aluno e atividades 

grupais que evidenciassem a importância do trabalho 

em grupo. 


